
Apago PDF Enhancer

Issue No  ( 2485)  November   Tue    9    2021    العدد )2485(  9   تشرين الثاني   2021                    السنة السادسة                  معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

السيد السيستاين يصدر 
فتوى جديدة بشأن املنتجات 

اإلرسائيلية
ص2

وزير الداخلية يوافق عىل طلب قدمه قائد رشطة املثنى إلعفائـه مـن املنصـب
وزير اخلارجية الرتكـي هياتـف الكاظمـي: أنقـرة تتضـامـن مـع العـراق

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت املفوضية العراقية العلي�ا لالنتخابات، 
أم�س اإلثنني، عن االنتهاء م�ن عمليات النظر 
يف الطع�ون ومالحقه�ا بنتائج االق�راع العام 
بعد حس�م جميع عمليات الفرز والعد اليدوي 
للمحط�ات االنتخابي�ة املش�مولة باملراجع�ة، 
مؤك�دة تطابق نتائج هذا الع�د مع نتائج العد 

االلكروني.
وأش�ارت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه اىل ان ع�دد الطعون التي 
تم النظر بها بلغت 1436 طعنا موزعة عىل 13 
محافظة من مجموع محافظات البالد البالغة 
18 محافظة وهي: نینوی بابل ومیسان ودياىل 
وبغ�داد الرصاف�ة والك�رخ واربي�ل وكرك�وك 
وكرب�الء واملثنى والقادس�ية واألنبار وذي قار 

والبرصة. 
واضافت انه�ا بدأت بتدقي�ق املحطات وعدها 
وفرزه�ا يدوية م�ن التي قدمت بش�أنها أدلة 
ضمن ملحق الطعون البال�غ عددها 87 طعنا 
من�ذ ي�وم الخمي�س 3 ترشي�ن الثان�ي الحايل 

وحتى السابع منه.
واوضح�ت ان إجم�ايل ما تم ع�ده وفرزه من 
محطات ه�و )4324( تض�م )2188( محطة 
يف مرحل�ة تدقيق الطعون و)2136( يف مرحلة 

النظر يف أدلة مالحق الطعون. 
ونوه�ت اىل ان الطع�ون املقدم�ة كانت مبنية 
عىل أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج 

أو لعدم القناعة بنتائج التصويت.

التفاصيل ص2

انتخابات ٢٠٢١: حسم الطعون ال يغيرّ النتائج
»أصوات باطلة وِجدت صحيحة بالعد اليدوي«.. واملفوضية: أحلنا كل شيء للهيئة القضائية والنتائج النهائية خالل ١٠ أيام حمافظ البرصة يوجه بمحاسبة 

مدراء الشعب املقرصين بأعامل التنظيف 
بأقصى العقوبات

النقل تكشف عن خطة
 لتوسيع األسطول اجلوي وتبارش 

بنقل املرآب خارج املدن

الصناعـة توافق
 عىل حتويـل فئة مـن اأُلجـراء 

اليوميني إىل عقود

ص3

ص3

ص3

اجلزائر حترض للقمة العربية: سنناقش »اإلصالح« والتنسيق العريب
العبادي وزيباري يؤكدان عىل دعم االستقرار السيايس وتأمني احتياجات الشعب

رئيس جملس القضاء يستقبل وفد احلزب الديمقراطي الكردستاين
الصحة تعلق عىل القرارات احلكومية بزيادة رواتب املوظفني: لـم تنفذ

حزب اهلل يدين حماولة اغتيال الكاظمي ويدعو ملعاجلة اخلالفات السياسية باحلكمة

مستشار حكومي: 6٠٠ مليون دوالر فقط كل ما تبقى للكويت 
يف ذمة العراق

ص2

ص2

ص3 ص2 ص3

وزير املوارد يصدر 
توجيهًا صارمًا إليصال احلصص 

املائية إىل املحافظات

وكالة شؤون الرشطة 
تضبط 6 كم »كريستال« و٢٥ ألف 

حبة خمدر يف طريقها للبرصة

النائب االول ملحافظ البرصة
 يلتقي بعدد من احتاد املقاولني للتباحث 

بشأن استحقاقاهتم املالية

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئي�س الجزائر عبد املجيد تبون م�ن وجود تهديدات 
ترم�ي إلضعاف البالد من الداخل بما يعرف بحروب الجيل 
الراب�ع، ودع�ا لتفعي�ل دور الجامع�ة العربي�ة واالتح�اد 
اإلفريق�ي يف حل نزاعات املنطقة. ج�اء ذلك يف ترصيحات 
أدىل بها تبون خالل مشاركته يف ندوة البعثات الدبلوماسية 
والقنصلي�ة أم�س االثنني. وق�ال تبون إن »ه�ذا املخطط 
يس�تهدف إفريقي�ا«، وأض�اف: »تواجهن�ا تحدي�ات أكثر 
خطورة يف محيطنا الجغرايف بأزمات متعددة األبعاد السيما 
مع استئناف املواجهة العس�كرية بني جبهة البوليساريو 

واالحت�الل املغربي«. وأش�ار تب�ون إىل أن القم�ة العربية 
املقبل�ة س�تعقد بالجزائ�ر يف آذار، وأنه س�تجري دراس�ة 
ملف إصالح الجامعة العربية، مشددا عىل رضورة تنسيق 
العم�ل العربي املش�رك لدعم القضية الفلس�طينية، التي 
قال إنه يجب التقيد باملبادرة العربية كأس�اس لحلها. كما 
دعا لتعزيز العمل املش�رك ودعم األم�ن اإلقليمي وإيجاد 
حلول يف ليبيا والساحل، مشريا إىل أن األزمة الليبية ال تزال 
تش�هد تجاذبات ومنطقة الساحل رهينة حسابات دولية. 
وأكد تبون عىل رضورة التنس�يق مع »الدول التي تش�رك 
معن�ا يف املواق�ف«، لحث األمم املتحدة ع�ىل لعب دورها يف 

ملفي الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد املستش�ار املايل لرئيس الوزراء مظهر 
محم�د صالح، أمس االثن�ني، ان ما تبقى 
من تعويض�ات الكويت ه�و 600 مليون 
دوالر، مبينا ان هذه التعويضات ستنتهي 

يف الفصل األول من العام 2022.
ونقلت وكالة شفق نيوز عن صالح القول 
ان »م�ا تبق�ى م�ن تعويض�ات الكوي�ت 

أكث�ر م�ن نص�ف ملي�ار وبح�دود 600 
ملي�ون دوالر«، مبينا أن »التعويضات يتم 
اس�تقطاعها من النف�ط وبمقدار 3% من 
قيم�ة كل برمي�ل مصدر م�ن اصل 52.4 

مليار دوالر مفروضة عىل العراق«.
وأض�اف صال�ح؛ أن »مل�ف التعويضات 
األول  الفص�ل  وبح�دود  قريب�ا  س�يغلق 
م�ن الع�ام املقب�ل 2022«، مش�ريا إىل أن 
»االنتهاء م�ن هذه التعويضات س�يغلق 

اي اثر ومتعلقات من الفصل السابع التي 
فرضه�ا مجلس األمن عىل العراق قبل 30 

عاما بسبب حرب الكويت«.
م�ن  »االنته�اء  ان  اىل  صال�ح  واش�ار 
التعويضات سيحقق للعراق بعض األموال 
الت�ي كانت تذه�ب كتعويض�ات لتتحول 
تدفقاته�ا الس�نوية ملصلح�ة االقتص�اد 
العراقي وتحقيق فس�حة مالية التقل عن 
2 مليار دوالر سنويا حسب اسعار النفط 

لتعزيز يف االستدامة املالية للبالد«.
ويتوج�ب ع�ىل العراق بأن يودع نس�بة 5 
باملئ�ة من عائدات صادرات�ه من مبيعات 
النفط ومنتجاته والغ�از، قبل تخفيضها 
اىل 3% يف ع�ام 2018  يف صندوق أممي تم 
إنش�اؤه تحت اسم صندوق األمم املتحدة 

للتعويضات.

التفاصيل ص2

ص7

قبل مواجهة العراق.. 
أزمـة تعصـف بمنتخـب 

سـوريـا
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ص2
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العمل تطلق الوجبة 32 من قروض دعم املشاريع الصغرية يف بغداد واملحافظات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية ع�ادل الركابي، أمس 
االثن�ن، إط�اق الوجب�ة )32( من الق�روض املي�رة الخاصة 

بالباحثن عن العمل واملسجلن ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
وذك�ر الركابي يف بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »ال�وزارة اطلقت خمس�ة آالف ق�رض للمتقدمن عىل 
برنامج قروض دعم املش�اريع الصغرية امل�درة للدخل بعد الفرز 

االلكرتوني لهم وحسب مبالغ االسرتداد لكل محافظة«. 
ودعا الوزير املتقدمن الذين ظهرت اس�مائهم اىل مراجعة دائرة 
العم�ل والتدريب املهني يف بغداد او أحد أقس�امها يف املحافظات 
إلكم�ال االج�راءات وحس�ب االس�ماء املنش�ورة ع�ىل املوق�ع 

االلكرتوني للوزارة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت املفوضي�ة العراقية العليا لانتخابات، 
أم�س اإلثنن، عن االنتهاء من عمليات النظر 
يف الطع�ون وماحقها بنتائ�ج االقرتاع العام 
بعد حسم جميع عمليات الفرز والعد اليدوي 
للمحط�ات االنتخابية املش�مولة باملراجعة، 
مؤك�دة تطابق نتائج هذا العد مع نتائج العد 

االلكرتوني.
وأش�ارت املفوضي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه اىل ان عدد الطعون التي 
تم النظر بها بلغ�ت 1436 طعنا موزعة عىل 
13 محافظ�ة من مجم�وع محافظات الباد 
البالغ�ة 18 محافظ�ة وه�ي: نین�وی باب�ل 
ومیس�ان ودي�اىل وبغ�داد الرصاف�ة والكرخ 
واربيل وكركوك وكرباء واملثنى والقادس�ية 

واألنبار وذي قار والبرصة. 
واضافت انها ب�دأت بتدقيق املحطات وعدها 
وفرزه�ا يدوية من التي قدمت بش�أنها أدلة 
ضمن ملحق الطعون البالغ عددها 87 طعنا 
من�ذ ي�وم الخمي�س 3 ترشين الثان�ي الحايل 

وحتى السابع منه.
واوضح�ت ان إجمايل ما ت�م عده وفرزه من 
محطات هو )4324( تض�م )2188( محطة 

يف مرحلة تدقيق الطع�ون و)2136( يف مرحلة النظر 
يف أدلة ماحق الطعون. 

ونوه�ت اىل ان الطع�ون املقدم�ة كان�ت مبني�ة عىل 
أس�باب متعددة للتأكد من مطابق�ة النتائج أو لعدم 

القناعة بنتائج التصويت.

وقالت املفوضية، بحس�ب البيان، ان اللجنة املركزية 
واللج�ان الس�اندة ق�د قام�ت باإلج�راءات الازم�ة 
إلنه�اء ملف الطع�ون ودققت جمي�ع أوراق االقرتاع 
يف املحط�ات املطعون به�ا وكانت النتائ�ج متطابقة 
باستثناء األوراق الباطلة حيث وجدت اللجنة إن عددا 
قلي�ا جدا منها تب�ن أنه�ا أوراق صحيحة من خال 

التدقيق البرصي حيث تم اتخاذ ما يلزم بصددها وفق 
اإلجراءات واألنظمة وعرض�ت عىل مجلس املفوضن 
الذي ب�دوره رفعها إىل الهيئة القضائي�ة لانتخابات 

لتقول قولها فيها.
وقال�ت املفوضية انها س�تعلن عن جمي�ع التفاصيل 
يف ضوء قرارات الهيئ�ة القضائية لانتخابات وإعان 

النتائج النهائية بعد ذلك والتي ينتظر ان يتم 
خال العرشة ايام املقبلة.

ومن جانب�ه، بن عضو الفري�ق االعامي يف 
املفوضي�ة عم�اد جميل يف ترصي�ح صحايف 
ان »الهيئ�ة القضائية ربما تق�رر إعادة عدد 
م�ن تلك الطعون اىل املفوضية من اجل إعادة 
ع�د وف�رز االص�وات يف بعض املحط�ات من 

جديد«.
ون�وه اىل ان جميع الطعون وماحقها قد تم 
اع�ادة عده�ا وفرزها يدوي�اً بحضور ممثيل 
املنظمات الدولية والكيانات السياس�ية التي 

قدمت تلك الطعون.
يش�ار اىل انه من�ذ االعان يف 12 من الش�هر 
املايض عن النتائج االولية لانتخابات املبكرة 
الت�ي ج�رت يف الع�ارش من الش�هر نفس�ه، 
رفضت قوى سياسية النتائج مهددين، فيما 
ب�دأ أنصارها اعتصاماً ام�ام بوابات املنطقة 
الخرضاء وس�ط بغداد ثم اش�تبكوا الجمعة 
امل�ايض مع قوات حماي�ة املنطقة ما ادى اىل 

اصابة 125 فردا من الجانبن.
وكانت النتائج االولية التي اعلنتها املفوضية 
لانتخابات قد اشارت اىل ان الكتلة الصدرية 
ق�د حص�دت اع�ىل االص�وات بحصولها عىل 
73 مقع�دا، فيم�ا حصل حزب تق�دم بقيادة 
رئيس الربملان املنحل محمد الحلبويس عىل 44 مقعدا، 
ويتبع�ه ائتاف دول�ة القانون بقي�ادة رئيس الوزراء 
الس�ابق نوري املالكي بحصوله ع�ىل 37 مقعدا، كما 
حص�ل الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني برئاس�ة 

مسعود بارزاني عىل 34 مقعدا.

»أصوات باطلة وِجدت صحيحة بالعد اليدوي«.. واملفوضية: أحلنا كل شيء للهيئة القضائية والنتائج النهائية خالل ١٠ أيام
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      بغداد / المستقبل العراقي

أكد املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء مظهر 
محم�د صالح، أمس االثنن، ان ما تبقى من 
تعويض�ات الكويت ه�و 600 مليون دوالر، 
التعويض�ات س�تنتهي يف  ان ه�ذه  مبين�ا 

الفصل األول من العام 2022.
ونقلت وكالة ش�فق نيوز ع�ن صالح القول 

ان »م�ا تبقى م�ن تعويض�ات الكويت أكثر 
من نصف مليار وبحدود 600 مليون دوالر«، 
مبينا أن »التعويضات يتم اس�تقطاعها من 
النف�ط وبمق�دار 3% م�ن قيم�ة كل برميل 
مصدر من اصل 52.4 مليار دوالر مفروضة 

عىل العراق«.
التعويض�ات  »مل�ف  أن  صال�ح؛  وأض�اف 
سيغلق قريبا وبحدود الفصل األول من العام 

املقب�ل 2022«، مش�ريا إىل أن »االنته�اء من 
هذه التعويضات س�يغلق اي اثر ومتعلقات 
م�ن الفص�ل الس�ابع التي فرضه�ا مجلس 
األمن عىل العراق قبل 30 عاما بس�بب حرب 

الكويت«.
واشار صالح اىل ان »االنتهاء من التعويضات 
س�يحقق للع�راق بعض األم�وال التي كانت 
تدفقاته�ا  لتتح�ول  كتعويض�ات  تذه�ب 

السنوية ملصلحة االقتصاد العراقي وتحقيق 
فسحة مالية التقل عن 2 مليار دوالر سنويا 
حس�ب اس�عار النفط لتعزيز يف االس�تدامة 

املالية للباد«.
ويتوج�ب ع�ىل الع�راق ب�أن يودع نس�بة 5 
باملئ�ة م�ن عائ�دات صادراته م�ن مبيعات 
النف�ط ومنتجات�ه والغاز، قب�ل تخفيضها 
اىل 3% يف ع�ام 2018  يف صن�دوق أمم�ي تم 

إنش�اؤه تحت اس�م صندوق األم�م املتحدة 
للتعويضات.

أممي�ة  لجن�ة  تش�كلت   ،1991 الع�ام  ويف 
 52.4 بدف�ع  بغ�داد  ألزم�ت  للتعويض�ات، 
ملي�ار دوالر تعويض�ات لألف�راد والرشكات 
واملنظم�ات الحكومية وغريه�ا، ممن تكبد 
خس�ائر ناجمة مبارشة عن غ�زو واحتال 

الكويت.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الوزراء األس�بق حي�در العبادي 
ووف�د الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني، 
أمس االثن�ن، عىل رضورة دعم االس�تقرار 

السيايس وتأمن احتياجات العراقين.
وذك�ر املكت�ب االعام�ي للعب�ادي يف بي�ان 

تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان 
االخ�ري اس�تقبل وف�د الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني برئاس�ة هوش�يار زيب�اري، 
الت�ي  االوض�اع  تط�ورات  مجم�ل  وبحث�ا 
يش�هدها البلد وتداعيات نتائج االنتخابات، 

والحراك السيايس الذي يشهده البلد حاليا.
واض�اف ان�ه تم خ�ال اللقاء تب�ادل الرؤى 

بخصوص املرحلة املقبلة، واهمية االستقرار 
الس�يايس الذي سينعكس ايجابا عىل جميع 
مفاص�ل الحي�اة، وتوفري ما يحتاج�ه البلد 
وابن�اء ش�عبنا. يش�ار إىل أن وف�د الح�زب 
الديمقراطي الكردس�تاني برئاسة هوشيار 
زيب�اري، وصل اىل العاصمة بغداد االس�بوع 
امل�ايض واج�رى لق�اءات بعدد م�ن زعماء 

الكتل السياس�ية للتباحث بالشأن السيايس 
وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب مسؤولن كرد، فأن القوى الكردية 
الش�يعية  نظريته�ا  مللم�ة ش�تات  تنتظ�ر 
والتوافق بن هذه القوى لتس�مية مرش�ح 
لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول 
بمفاوضات تش�كيل تل�ك الحكومة وتوزيع 

حقائبها وفقا للعرف السيايس واالستحقاق 
االنتخابي.

لتش�كيل  تحال�ف  ع�ن  الحدي�ث  وي�دور 
الحكومة ب�ن الصدرين 73 مقعداً والحزب 
مقع�داً،   33 الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
باإلضاف�ة إىل تحال�ف تقدم برئاس�ة محمد 

الحلبويس 38 مقعداً.

مستشار حكومي: 6٠٠ مليون دوالر فقط كل ما تبقى للكويت يف ذمة العراق

العبادي وزيباري يؤكدان عىل دعم االستقرار السيايس وتأمني احتياجات الشعب

        بغداد / المستقبل العراقي

أفت�ى مكتب املرج�ع الديني األعىل 
آي�ة الل�ه العظم�ى اإلم�ام الس�يد 
ع�يل السيس�تاني، بش�أن التجارة 
أو دع�م  باملنتوج�ات اإلرسائيلي�ة 

الكيان الصهيوني.
وبحسب استفتاءات عن املعامات 
اإلم�ام  مكت�ب  ف�رد  التجاري�ة 

السيس�تاني عىل س�ؤال نصه }هل 
ت  يج�وز البي�ع والرشاء م�ن محااّ
ص بعضاً م�ن أرباحها لدعم  تخصاّ

إرسائيل؟{. 
ف�كان نص ج�واب مكت�ب املرجع 
التعام�ل  يف  ترخي�ص  »ال  األع�ىل: 
باملنتوجات اإلرسائيلياّة ومنتوجات 
دة  الرشكات التي يثبت بصورة مؤكاّ

أناّها تدعم إرسائيل دعماً مؤثاّراً«.

السيد السيستاين يصدر فتوى جديدة 
بشأن املنتجات اإلرسائيلية

        بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى وفد من االتح�اد الوطني الكردس�تاني، أمس االثنن، 
مباحث�ات مع حرك�ة التغي�ري يف مدينة الس�ليمانية، بهدف 
مللمة البيت الكردي يف مفاوضات تش�كيل الحكومة العراقية 

الجديدة.
وقالت وكالة ش�فق إن االتح�اد الوطني الكردس�تاني بحث 

مع حركة التغيري يف مق�ر األخر، تقوية موقع الكرد يف بغداد 
وتوحي�د الخطاب واملوقف من اجل حماية مكاس�ب ش�عب 

كردستان، نقاً عن مصدر باالتحاد.
وأضاف هنالك توجهات داخل االتحاد الوطني لتقوية الخطط 
التي رسمها الحزب الديمقراطي الكردستاني يف تشكيل وفد 
ك�ردي يضم األحزاب الكردية كاف�ة قبل التوجه إىل بغداد بما 

فيها األحزاب الخارسة.

وب�ن أن االتحاد الوطني س�يعقد اجتماعات أخرى مع باقي 
األحزاب الكردية خال األيام املقبلة.

وكان الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني ال�ذي تحصل عىل 
33 مقع�داً برملاني�اً قد أجرى لق�اءات نهاية الش�هر املايض 
م�ع األحزاب الكردية لغرض تش�كيل تحال�ف كردي لخوض 
حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بمشاركة جميع 

األطراف الكردية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان حزب الله اللبناني، أمس االثنن، الهجوم 
ع�ىل من�زل رئيس مجل�س ال�وزراء العراقي 
مصطف�ى الكاظم�ي، فيما دع�ا إىل معالجة 

الخافات السياسية بالحكمة والحوار. وجاء 
يف بيان للحزب، تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، إنه »يدين بأشد العبارات الهجوم الغادر 
الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية 
    مصطفى الكاظمي ويهنأه بسامته وسامة 

م�ن مع�ه، داعي�اً إىل تحقيق دقيق وحاس�م 
لكش�ف مابس�ات  ه�ذا االعتداء وم�ن يقف 
خلف�ه وأهداف�ه املش�ؤومة«. ودع�ا الحزب، 
وف�ق البيان، إىل »ب�ذل كل الجه�ود الصادقة 
واملخلص�ة ملن�ع الفتنة وللحف�اظ عىل األمن 

السياس�ية  الخافات   واالس�تقرار ومعالجة 
بالحكمة والحوار والص�رب والتواصل والعزم 
الراس�خ عىل  ايج�اد الحلول الس�لمية وقطع 
الطريق عىل كل من يريد اس�قاط العراق من 

الداخل خدمة ملشاريع  األعداء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكال�ة ش�ؤون الرشطة، أم�س االثنن، ع�ن إحباط 
محاول�ة تهريب كمية كب�رية من املواد والحب�وب املخدرة يف 
ناحية العزير، جنوب املحافظة.وذكرت املديرية يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان جهود أبطال قسم مكافحة 
املخ�درات واملؤثرات العقلية وب�إرشاف ومتابعة مبارشة من 
قبل مدير القسم، أسفرت عن ضبط )6 كيلو غرام( من مادة 

الكريس�تال و)25000( خمس�ة وعرشون الف حبة مخدرة 
كانت مع�دة للتهري�ب اىل محافظة البرصة.وبين�ت املديرية 
ان عملية الضبط اس�تندت اىل معلومات استخبارية ومراقبة 
دقيقة وم�ن خال كمن أمني محكم يف احدى القرى التابعة 
لناحية العزير )قرية الصخرة(، تم ضبط املواد املخدرة داخل 
عجلة أح�د تجار املخدرات.وأضافت ان تاجر املخدرات قد الذ 
بالفرار مستغاً وعورة االرض وعتمة الليل وكثرة االشجار يف 

القرية املذكورة، بعد ان ترك عجلته عند محارصتها.

وجه وزير العدل س�االر عبدالس�تار، 
مخصص�ات  بمن�ح  اإلثن�ن،  أم�س 
الخط�ورة  املهني�ة لكاف�ة املوظف�ن 
القانونن يف دائرتي  االصاح العراقية 

واألحداث.  
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»وجه معايل وزير العدل القايض ساالر 
عبد الس�تار  محمد بمنح مخصصات 
الخط�ورة املهني�ة بنس�بة  30% م�ن 
مقدار الراتب االس�مي للحاصلن عىل 
 الش�هادة الجامعية االولية يف القانون 
ولكاف�ة موظف�ي  دائرت�ي االص�اح 
العراقية واألحداث، بحضور مدير  عام 
الدائ�رة االداري�ة واملالي�ة هيثم محي 
 رايض ومدي�ر مكت�ب الوزي�ر زه�راء 

 عباس حمودي«.   
وأكد الوزير خال اللقاء، وفق البيان، 
أنه »يسعى دائما  لنيل كافة املوظفن 
لحقوقه�م املرشوعة ضم�ن  القوانن 
واالطر املعمول بها م�ن اجل االرتقاء 

 بالعمل يف كافة الدوائر العدلية«.   
وأض�اف البي�ان، »م�ن جانب�ه ق�دم 
موظفو الدائرتن شكرهم وتقديرهم 
 العايل للوزيرعىل جهوده الكبرية التي 
يبذله�ا لهذه  الرشيحة املهمة متمنن 
له التوفي���ق والنج�اح دائما يف  اداء 

مهام عمله«.   

الديمقراطي واالحتاد يبدآن مباحثات تكوين »تكتل كردي« لتشكيل احلكومة 

حزب اهلل يدين حماولة اغتيال الكاظمي ويدعو ملعاجلة اخلالفات السياسية باحلكمة

وكالة شؤون الرشطة تضبط 6 كم »كريستال« و2٥ ألف حبة خمدر يف طريقها للبرصة
بكمني امين حمكم نفذته مكافحة املخدرات يف ميسان

وزير العدل يوجه بمنح خمصصات 
اخلطورة املهنية ملوظفي دائريت 

اإلصالح واألحداث

        بغداد / المستقبل العراقي

دان وزي�ر الخارجية الرتكي مولود تش�اووش أوغلو، يف اتصال هاتفي مع 
رئي�س الوزراء العراقي مصطف�ى الكاظمي، أمس االثن�ن، االعتداء الذي 

تعرض له رئيس الحكومة العراقي.  
وذك�ر املكتب اإلعامي لرئاس�ة مجلس الوزراء يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الكاظم�ي تلق�ى اتص�االً هاتفياً م�ن وزير 
الخارجية الرتكي مولود تش�اووش أوغلو، ش�جب في�ه االعتداء اإلرهابي 

الذي تعراّض له رئيس مجلس الوزراء«.  
وأكد أوغلو بحسب البيان »مساندة تركيا للعراق حكومة وشعباً يف ترسيخ 

األمن واالستقرار«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعىل الق�ايض الدكتور فائق زيدان، أمس 
االثن�ن، وف�د الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني بحض�ور كل من رئيس 
املحكمة االتحادية العليا جاس�م محمد عبود، ورئي�س االدعاء العام نجم 

عبد الله املشهداني، ورئيس هيئة االرشاف القضائي مسلم متعب مدب.
وأوض�ح املركز االعامي ملجلس القضاء االع�ىل أن »الوفد الزائر اطلع عىل 
رشح موج�ز إلجراءات ودور القض�اء يف موضوع االنتخابات اس�تنادا إىل 

الدستور والقانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة كوريا لصناعات الفضاء )KAI( ومصنعة الطائرات الوحيدة 
يف كوري�ا الجنوبية، إنها تلقت صفقة إص�اح وصيانة بقيمة 360 مليون 
دوالرا لطائ�رات التدري�ب يف العراق.وقال�ت الرشك�ة يف بيان إنها س�توفر 
يف االتفاقي�ة التي مدتها ثاث س�نوات مع وزارة الدف�اع العراقية خدمات 
اإلص�اح والصيان�ة لطائرات التدري�ب املتطورة من ط�راز 50IQ-T التي 
تديره�ا الق�وات الجوي�ة العراقية باإلضاف�ة إىل برامج تدري�ب الطيارين 
 50IQ-T بتصدير 24 طائ�رة تدريب KAI واملهندس�ن. وق�د قامت رشكة
إىل الع�راق يف عام 2013. وصدرت الرشكة ما مجموعه 156 طائرة تدريب 
أساس�ية من ط�رازي KT-1 و T-50 إىل س�بع دول يف جنوب رشق آس�يا 
والرشق األوس�ط وأمريكا الاتينية. وقال البيان إن الرشكة تتطلع اآلن إىل 
دخول أسواق مثل ماليزيا وكولومبيا والسنغال وأمريكا الشمالية ومنطقة 

أوقيانوسيا يف اسرتاتيجيتها لتنويع الصادرات.

وزير اخلارجية الرتكي هياتف الكاظمي: 
أنقرة تتضامن مع العراق

رئيس جملس القضاء يستقبل وفد احلزب 
الديمقراطي الكردستاين

لصيانة طائرات التدريب.. الدفاع تربم صفقة 
مع رشكة كورية بماليني الدوالرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني، أمس االثنن، بان 
وزي�ر الداخلي�ة، عثم�ان الغانمي، 
وافق عىل طل�ب قدمه قائد رشطة 
املثن�ى، الل�واء عب�د الرض�ا كاطع 

إلعفائه من املنصب.
وقال املصدر إن »إعفاء قائد رشطة 
املثن�ى جاء بن�اء عىل طلب�ه، فيما 

واف�ق الوزير عثم�ان الغانمي عىل 
الطلب«.

وفيم�ا لف�ت إىل »نق�ل الل�واء عبد 
الرضا اىل مقر الوزارة«، لفت إىل أن 
»املرشحن للمنصب ثاثة، أحدهم 
لواء واثنن برتبة عميد«، دون ذكر 
االس�ماء. وبن أن »املنصب سيدار 
من قبل معاون القائد لحن تسمية 

البديل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  اعلن�ت 
االثنن، عدم تنفيذ جميع القرارات 
الحكومي�ة بش�أن زي�ادة روات�ب 

موظفي القطاع الصحي.
وقال مدي�ر الصحة العامة، رياض 
الحلف�ي ان »الكث�ري م�ن القرارات 
الحكومية بشأن رفع وزيادة رواتب 
موظفي القطاع الصحي لم تنفذ«.

واوض�ح »يف بداي�ة جائحة كورونا 
طالبنا بزي�ادة الرواتب بواقع 500 
ال�ف دينار واقره�ا مجلس الوزراء 

اال انها لم تنفذها وزارة املالية«.
واش�ار الحلف�ي اىل »ع�دم اضافة 
50% كتخصيص�ات لرات�ب ك�وادر 
الصد األول اىل الدوائر بس�بب وزارة 

املالية الرافضة لتنفيذ األوامر«.
واكد »وجود الكثري من املطالبات اال 

انها تخلو من أي دعم حقيقي«.

وزير الداخلية يوافق عىل طلب قدمه
 قائد رشطة املثنى إلعفائه من املنصب

الصحة تعلق عىل القرارات احلكومية 
بزيادة رواتب املوظفني: لـم تنفذ
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    بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د املدير العام للرشكة العامة ملوانئ العراق الدكتور 
املهندس فرحان الفرطويس قس�م املسافن والصناعات 

البحرية واطلع عىل سري العمل فيه.
وق�ال املدي�ر العام إنه زار قس�م املس�افن والصناعات 
البحري�ة لالطالع عىل نقاط القوة والضعف فيه والعمل 
عىل تطويره وس�د احتياج�ات العاملني في�ه، الفتا اىل 
أن توجيه�ات وزير النقل الكابتن نارص الش�بيل تقيض 
بمتابعة تأهي�ل إعمار الوحدات البحري�ة بأياٍد عراقية 

ويف املسفن البحري الذي يضم خربات كبرية.
واض�اف املدي�ر الع�ام أن الرشكة مقبل�ة عىل مرشوع 
عمالق هو مدينة املس�افن الذي س�ينقل تجارب العالم 

يف اعم�ار وبناء الس�فن داخل العراق، مؤكدا أن س�عي 
ادارة الرشكة مستمر يف متابعة تأهيل السفن الصغرية 

والكبرية داخل املسفن البحري.
والتق�ى املدير العام بمدير قس�م املس�افن والصناعات 
البحري�ة اس�عد عب�د الوه�اب عب�د الواح�د ومالكات 
القسم واثنى عىل جهودهم يف تأهيل وتسفني الوحدات 
البحرية التابعة للرشكة وعىل جهودهم املس�تمرة رغم 

الصعوبات والتحديات.
وس�جلت وزارة النق�ل الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق 
دخول س�ت س�فن تجارية عند أرصف�ة ميناء ام قرص 

الشمايل.
وق�ال مدي�ر ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهن�دس فرحان 
الفرطويس ان إدارات املوانئ تقدم خدماتها وتسهيالتها 

املينائية للسفن وناقالت النفط كافة، وتنفيذاً لتوجيهات 
وزير النقل الكابتن نارص حس�ني بندر الش�بيل بتوطيد 
وتطوير التعامالت التجارية واالقتصادية واالستثمارية 

مع رشكات النقل البحرية الدولية.
وأضاف املدير العام ان ميناء ام قرص الش�مايل استقبل 
س�ت س�فن تجارية موزعة عند ارصفة ميناء ام قرص 
الش�مايل تحمل ع�ىل متنه�ا حاويات تجاري�ة متنوعة 
وس�يارات وجرت عمليات التفريغ والش�حن واالرساء 
واالقالع بالتعاون والتنس�يق بني ادارة امليناء وعمليات 

املالحة البحرية .
إىل ذل�ك، س�اهمت وزارة النق�ل الرشك�ة العامة ملوانئ 
العراق باخماد ) 17 ( حريق نش�ب بمناطق متعددة يف 

البرصة خالل شهر ترشين األول من عام 2021.

وق�ال مدي�ر ع�ام املوان�ئ الدكت�ور املهن�دس فرحان 
الفرط�ويس ان مالكات االطفاء يف رشكة املوانئ العيون 
الس�اهرة للحفاظ عىل أرواح الن�اس وممتلكاتهم وهم 
ع�ىل جاهزية تام�ة لتنفيذ اي واجب ين�اط بهم لتلبية 

نداءات املواطنني.
م�ن جانبه ذكر مدير قس�م الس�المة واإلطف�اء ناجي 
عبدالله حس�ن ان القسم س�اهم باخماد ) 17( حريق 
نش�ب بمناط�ق متعددة يف البرصة خالل ش�هر ترشين 
األول املايض باإلضافة إىل عمله اليومي يف املرابطة أثناء 
ش�حن وتفريغ ناق�الت املش�تقات النفطي�ة وحمالته 
املس�تمرة يف تعفري وتعقيم دوائر الرشكة وتجهيز مادة 
الب�ودرة اىل عدد من الوحدات البحري�ة واجراء عمليات 

املمارسات االفرتاضية الخماد الحرائق.

مدير عام املوانئ يتفقد قسم املسافن والصناعات البحرية ويثني عىل جهود العاملني
رسو 6 سفن جتارية عند ارصفة ام قصر الشمالي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�در وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دي رش�يد 
الحمدان�ي، أم�س االثن�ني، توجيه�ا صارما 
اليصال الحصص املائية إىل املحافظات، مؤكدا 
ع�ىل رضورة تعاون الجمي�ع من أجل تجاوز 
أزم�ة ش�ح املياهوذكر بيان ص�در عن اعالم 
وزارة امل�وارد املائية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »الحمدان�ي اجرى 
زيارة ملحافظة ميسان وبحث مع محافظها 
ع�يل دواي الواق�ع األروائي و املوق�ف املائي 
املتحقق يف املحافظة«، موضحا ان »االجتماع 
حرضه م�دراء الوحدات اإلدارية يف املحافظة 
وعدد من املديربن العامني املختصني ومديري 
تش�كيالت ال�وزارة العامل�ني يف املحافظ�ة«. 
واك�د الحمداني خالل االجتماع »عىل رضورة 
تع�اون الجمي�ع من أج�ل تجاوز أزمة ش�ح 

املياه«، مش�ددا ع�ىل »رضورة اتخاذ الوزارة 
إج�راءات فوري�ة ورسيع�ة للمعالج�ة م�ع 
أستمرار حملة إزالة التجاوزات عن محرمات 
االنهر واملش�اريع االروائية وبمختلف أنواعها 
ومتابعة التوزيعات املائية عىل جميع األرايض 
الزراعية املشمولة بالخطة الزراعية للموسم 
الح�ايل م�ن خ�الل تطبي�ق نظ�ام املراش�نة 
لضمان العدال�ة يف التوزيعات ولغرض إنجاز 

خطة الوزارة للعام الحايل كما هو مقرر«. 
وشدد عىل »رضورة متابعة التصاريف املائية 
املطلق�ة يف مناط�ق التحادد ب�ني املحافظات 
بهدف تأمني إيصال الحصص املائية إىل الذنائب 
وكما هو مقرر لكل محافظة وحسب املوازنة 
املائية العام�ة املعدة من قبل ال�وزارة بهدف 
إنج�اح خطته�ا االروائي�ة للموس�م الزراعي 
الح�ايل ومعالج�ة الش�حة املائي�ة«، موجها 
ب�«تطبي�ق نظ�ام مراش�نة صارم م�ن أجل 

ايص�ال الحصص املائية إىل محافظات ذنائب 
األنهر«. وتابع »يج�ب ان تتعاون الحكومات 
املحلي�ة م�ع تش�كيالت ال�وزارة العامل�ة يف 
املحافظات وبإس�ناد الق�وات االمنية لغرض 
جرد املضخات الزراعية املنصوبة تجاوزا عىل 
عم�ود نهر دجلة وتفرعاتها ورفعها وعىل أن 
تكون املتابع�ة يومية لضمان تحقيق العدالة 
يف توزيع�ات املي�اه ب�ني املحافظ�ة الواحدة 
وبني املحافظات بعضها البعض«. واس�تمع 
واملعوق�ات،  املش�اكل  أه�م  إىل  الحمدان�ي 
واوعز بإيجاد الحل�ول واملعالجات لها ضمن 
اإلمكاني�ات املتاحة ومنها زي�ادة الجهد اآليل 
العامل يف املحافظة من تش�كيالت الوزارة إىل 
الضعف بهدف زيادة خطة التطهريات لألنهر 
الرئيسية والفرعية يف عموم املحافظة، واثنى 
عىل دع�م املحافظ املتواصل مل�الكات الوزارة 

العاملة يف املحافظة.

وزير املوارد يصدر توجيهًا صارمًا إليصال احلصص 
املائية إىل املحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، أمس االثنني، إطالق 
وجبة جديدة من م�ادة الطحني خالل 24 

ساعة القادمة ملواجهة ارتفاع األسعار.
وأك�دت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أن وزير التجارة، عالء 
الجب�وري »وجه الرشك�ة العامة لتصنيع 
الحبوب والرشك�ة العامة لتجارة الحبوب 

بإطالق وجبة جديدة من مادة الطحني«.
وق�ال الجب�وري، أن »ق�رار ال�وزارة جاء 
انس�جاما مع ارتف�اع االس�عار وصعوبة 
حص�ول املواط�ن عىل الطح�ني من خالل 

االسواق املحلية«.
اىل  ص�درت  »توجيه�ات  أن  إىل  وأش�ار 
الرشكة العامة لتصنيع الحبوب والرشكة 
العام�ة لتجارة الحبوب، التخاذ االجراءات 
الالزم�ة والرسيع�ة الطالق وجب�ة جديدة 
م�ن م�ادة الطحني«.ونفى الوزي�ر، وفقا 
للبي�ان، وج�ود أزم�ة يف توف�ري الطحني، 

موضح�ا أن »الوزارة لديها خزين جيد من 
الحنطة املس�وقة من الفالحني واملزارعني 
ومستمرة بعملية التجهيز ولديها وجبات 

أخرى من الطحني«.
ولف�ت إىل أن«وزارة التج�ارة ت�درس عدة 
خيارات لدعم أصحاب األفران واملخابز من 

خالل تسلم مادة الطحني عرب الوزارة«.
إىل ذل�ك أعلن مدير عام تصني�ع الحبوب، 
أن »توجيه�ات صدرت اىل املطاحن االهلية 
بتس�لم وجبة جدي�دة من م�ادة الطحني 
وتوزيعه�ا عىل املواطنني خالل الس�اعات 

املقبلة«.
وأك�د املكتب االعالمي ل�وزارة التجارة، أن 
الوزي�ر ق�د وجه الف�رق الرقابي�ة ملتابعة 
عملي�ات التجهي�ز ورص�د املخالفات لدى 

وكالء املواد الغذائية واملطاحن االهلية.
وارتفع�ت أس�عار كيس الطح�ني من 27 
إىل 40 ألفاً خ�الل األيام األخرية األمر الذي 
أرجع�ه اصح�اب األفران لتوق�ف التجارة 

عن توزيع مادة الطحني.

التجارة توجه بإطالق وجبة جديدة من مادة الطحني
ملواجهة ارتفاع األسعار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر األم�ني العام ملجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، 
اليوم االثنني، توجيها جديدا بشأن مدينة أور األثرية. 
وذكر املكتب االعالمي لألم�ني العام ملجلس الوزراء يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن »الغزي 
ت�رأس االجتماع الس�ادس للجنة األم�ر الديواني )38 
لس�نة 2021(، الخ�اص بتطوي�ر مدين�ة أور األثرية 
ومناقش�ة املالحظ�ات النهائي�ة للتصمي�م األس�اس 
للمدين�ة واملناط�ق املحيط�ة بها الخ�اص » مبيناً أنه 
»ت�م الحدي�ث عن بل�ورة األف�كار والخط�ط ملرشوع 
تطوير مدينة أور األثرية وإعداد الكش�وفات والُكلَف 
الالزم�ة إلنجازه«.ووّج�ه الغ�زي بحس�ب البيان اىل 
»الحفاظ عىل الطاب�ع التاريخي للمدينة يف التصاميم 
النهائية«، مش�ّدَداً عىل »أهمية االس�تعانة بالرشكات 
الرصين�ة واملتخصصة بالجانب اآلثاري أثناء عمليات 
املبارشة بإنش�اء البنى التحتية ملرشوع تطوير مدينة 
أور يف ُمحافظة ذي قار ورضورة الحفاظ عىل الّسْمِت 
الحض�اري الذي تتمّتع ب�ه هذه املدين�ة التاريخية«.
وأوض�ح أّن »الحكومة َرّكزت -ضمن توجهاتها -عىل 
فت�ح ناف�ذة جدي�دة للس�ياحة يف الع�راق، من خالل 
إحي�اء مدين�ة أور األثري�ة، التي باتت مقص�ًدا مهما 
للمهتم�ني والس�ائحني يف العالم، والس�يما بعد زيارة 
بابا الفاتيكان إىل املدينة«، الفتاً اىل أنه »سيس�هم ذلك 
يف تحقي�ق م�ردودات تنموية واقتصادي�ة، فضالً عن 

خلق فرص استثمارية كبرية«.

الغزي يصدر توجيهًا جديدًا 
بشأن مدينة أور األثرية

    البصرة / المستقبل العراقي

التق�ى النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رصة املهن�دس محم�د طاهر 
التميم�ي بعدد من اتح�اد املقاولني يف محافظ�ة البرصة بمكتبه 
بدي�وان املحافظة، واس�تمع منهم عدد م�ن املطالب التي تخص 

رصف املبالغ املتعلقة بأستحقاقاتهم املالية«.
واف�اد املكت�ب االعالمي للنائ�ب االول ان املهن�دس التميمي وعد 
املقاول�ني بمتابعة مطالبهم املرشوعة، مبينا عن وصول جزء من 
املبال�غ املالية، وبانتظار وصول مبالغ اخرى اىل خزينة املحافظة 
خ�الل االيام املقبلة، ومنها املبالغ التش�غيلية، مؤكدا عن س�عي 
الحكوم�ة املحلية بعدم ابق�اء اي مبالغ متعلق�ة، وتوزع املبالغ 

بشفافية بني املقاولني.
ودعا املقاول�ني اىل االهتمام واالجتهاد والهم�ة العالية بمواصلة 
العم�ل يف تنفيذ املش�اريع التي بعهدتهم وبالخصوص مش�اريع 
القط�اع الرتبوي بم�ا يخص امل�دراس، خدمة للط�الب والقطاع 

الرتبوي يف البرصة.

النائب االول ملحافظ البرصة يلتقي بعدد من احتاد 
املقاولني للتباحث بشأن استحقاقاهتم املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن اطالق قروض للمواطنني 
بقيمة 50 مليون دينار، تسدد خالل 10 سنوات.وقال املرصف يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إنه اطلق »قروض البناء 
والرتميم، البالغة 50 مليون دينار تسدد خالل 10 سنوات، لكافة 
املوظفني واملواطنني«.وأضاف املرصف أن »التقديم عىل القروض 
للموظفني واملواطنني يف بغداد واملحافظات«، مبيناً أن »القروض 

من دون كفيل وبضمانة املاسرت كارد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية تربية ميسان عن انطالق الدفعة العارشة ملرشوع محو 
االمي�ة يف مركز املحافظة واالقضية والنواحي.وقال مدير قس�م محو 
االمية بش�ار حطاب ان الدوام الرسمي بدأ لهذه الدفعة منذ االسبوع 
امل�ايض »، داعي�ًا جمي�ع فئ�ات املجتمع وخاص�ة االع�الم واملثقفني 
للرتويج لهذه الحملة من اجل تس�جيل اكرب عدد ممكن من االميني يف 
املراكز املنترشة بعموم املحافظة.واضاف ان الدفعات السابقة حققت 
العدي�د من االنج�ازات اهمها القضاء عىل امي�ة 20 دائرة حكومية يف 
املحافظة بعد ان افتتحت املديرية مراكز فيها »، آمالً الوصول اىل اكثر 

من 5000 دارس لكال الجنسني يف هذه الدفعة الجديدة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رابطة مصدري الزيت�ون يف بحر ايجة، أم�س االثنني، ان 
الع�راق جاء ثانيا باس�ترياد الزيتون الرتك�ي بقيمة تجاوزت 25 
ملي�ون دوالر خالل العرشة أش�هر من الع�ام الحايل.وقال رئيس 
 )EZZİB( رابط�ة مصدري الزيتون وزيت الزيت�ون يف بحر إيجة
داف�وت إي�ر إن »تأث�ريات االحتب�اس الحراري كانت محسوس�ة 
بش�دة يف الس�نوات األخرية، مما ادى اىل زي�ادات فلكية يف جميع 
تكاليف املدخالت، ال س�يما بن�ود التكلفة املهمة ملنتجي الزيتون، 
واألس�مدة، واملبيدات والوقود«.واض�اف ان »أملانيا احتلت املرتبة 
األوىل يف اس�ترياد زيتون املائدة األس�ود الرتك�ي لها خالل العرشة 
اش�هر من العام الحايل بمبل�غ 33.5 ملي�ون دوالر، تالها العراق 
باس�ترياد زيتون اسود بقيمة 18.8 مليون دوالر ثم رومانيا ثالثا 
بقيم�ة 17.7 ملي�ون دوالر«، مبينا ان »الوالي�ات املتحدة جاءت 
رابعا بقيمة 8 ماليني دوالر، وبلغاريا خامس�ا بقيمة 7.1 مليون 
دوالر ».واش�ار اىل ان »املانيا جاءت اوال ايضا باس�ترياد الزيتون 
االخ�رض الرتكي بقيمة 8.8 مليون دوالر، تالها العراق باس�ترياد 

زيتون أخرض بقيمة 7.1 مليون دوالر«.

الرافدين يعلن عن قروض ٥٠ مليون دينار 
للبناء والرتميم: السديد يف ١٠ سنوات

تربية ميسان تعلن انطالق الدفعة 
العارشة ملرشوع حمو االمية

العراق ثانيا باسترياد الزيتون الرتكي 
بقيمة جتاوزت 2٥ مليون دوالر

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ دياىل، مثنى التميم�ي، أمس االثنني، بإع�ادة دوام امل�دارس من األحد إىل 
الخميس.

وذكر إعالم محافظ دياىل، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »التميمي وجه 
مديرية الرتبية  بإعادة دوام املدارس كالسابق من يوم االحد ولغاية الخميس«.

وبني محافظ دياىل، بحس�ب البيان، أن »القرار جاء بعد دراس�ة واستش�ارات مختصني 
وملصلح�ة الطلبة والتالميذ بأن يكون الدوام من األحد للخميس اس�بوعيا ويكون يومي 

الجمعة والسبت عطلة رسمية اعتبارا من يوم االحد املصادف 14/11/2021«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  العام�ة،  امل�رور  مديري�ة  أعلن�ت 
االثن�ني، االتفاق ع�ىل تصمي�م ومحتوى 
اللوح�ات الجدي�دة، فيم�ا اش�ارت اىل ان 
عملية اس�تبدال هذه اللوح�ات ال تحتاج 

إىل معاملة كاملة.
وق�ال مدير اعالم وعالق�ات املرور العميد 
حي�در كريم إنه »ت�م االتفاق عىل ش�كل 
لجمي�ع  املوح�دة  اللوح�ات  وتصمي�م 
السيارات والعجالت«، الفتا اىل أن »عملية 
اس�تبدال اللوح�ات ال تتضم�ن معامل�ة 
كامل�ة اثناء املراجعة مل�ن يرغب بالتبديل 

او التسجيل الجديد«.
واك�د أن »املب�ارشة باس�تبدال اللوح�ات 

ستكون بعد اكمال الخط االنتاجي وتوفري 
اللوحات عىل املدى القريب«.

وكان�ت مديرية امل�رور العامة، قد حددت 
يف وقت سابق، موعد إعالن توحيد لوحات 

املركبات.
وق�ال مدي�ر إعالم امل�رور العام�ة العميد 
حيدر كري�م : إن »وزي�ر الداخلية عثمان 
الغانمي ومدير املرور العامة اللواء طارق 
إس�ماعيل، ناقش�ا مل�ف توحي�د لوحات 
املركب�ات«، مبين�اً، أن »هذا الق�رار ليس 
فق�ط يف الع�راق، ب�ل نف�ذ يف دول أخرى 
وهو ضمن اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول 
بأن تكون اللوح�ات موحدة، وبرقم بارز، 
وباللغة اإلنكليزية، ووضع رقم بدل اس�م 

املحافظة«.

حمافظ دياىل يوجه بإعادة دوام 
املدارس من األحد إىل اخلميس

املرور تتفق عىل تصميم اللوحات اجلديدة 
وحتدد موعد املبارشة باستبداهلا

الصناعـة توافق عىل حتويل فئة 
من اأُلجراء اليوميني إىل عقود

اجلبوي يعلن اعادة تاهيل املواقع املدمرة 
للسايلوات يف حمافظة نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن��ت وزارة الصناعة واملعادن، أمس االثنني، ع�ن ُموافقة الوزير منه�ل 
عزي��ز الخب�از عىل تحويل األُجراء اليوميني العاملني يف ُمعاونية الس�منت 
الش�مالية التابع�ة اىل الرشك�ة العامة للس�منت العراقية إىل عق�ود وزارية 
إستناداً إىل قرار ) 315 ( لسن�ة 201٩. وأك�َد املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »الوزير أوىل إهتماماً بالغاً للوقوف 
مع هذه الرشيحة لنيل حقوقهم، ُمشرياً إىل ان التحويل جاَء بقرار وُموافقة 
وجه�ود ُمباركة من مع�ايل الوزير إلنصاف هذِه الرشيح�ة وتحفيزها عىل 

اإلبداع والعطاء من أجل خدمة الوطن« .

   نينوى / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ نينوى نج�م الجبوري، 
أمس االثنني، عن تاهي�ل كافة مواقع 
الس�ايلوات املدمرة م�ن قبل عصابات 
داعش.وق�ال الجب�وري ان »الرشك�ة 
الع�ام لتج�ارة الحب�وب يف محافظ�ة 

نين�وى اع�ادت تاهي�ل كاف�ة مواقع 
الس�ايلوات وزودتها بمطاحن جديدة 
للرشوع بالعمل«.واضاف الجبوري ان 
»الرشكة اع�ادت تاهيل الج�زء املدمر 
من س�ايلو الوئلية وس�ايلو تل عبطة 
وقضاء تلعفر بالكامل مع رصف كافة 

مستحقات الفالحني للعام املايض«.

تعيني وجبة جديدة من املفصولني السياسيني يف الوقف الشيعي
   بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت دائرة شؤون املفصولني السياسيني، 
أم�س االثن�ني، يف األمان�ة العام�ة ملجل�س 

الوزراء، وجبة جديدة من املشمولني بأحكام 
قانون املفصولني السياسيني رقم )24 لسنة 
2005( املُع�ّدل؛ لغرض اس�تكمال إجراءات 
تعيينهم يف ديوان الوقف الش�يعي. وأرس�لت 

الدائرة، األضابري الخاصة باملشمولني، الذين 
ص�درت له�م ق�رارات صحيح�ة م�ن لجنة 
التحقق من املفصولني السياسيني، يف األمانة 

العامة ملجلس الوزراء.

حمافظ البرصة يوجه بمحاسبة مدراء الشعب 
املقرصين بأعامل التنظيف بأقصى العقوبات

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

التق�ى محاف�ظ الب�رصة املهندس أس�عد عب�د االمري 
العيدان�ي العميد حازم نجم النور بمناس�بة تس�نمه 
مه�ام عمله الجدي�د مديراً عاماً للجنس�ية وش�ؤون 
اإلقامة يف املحافظة، فيما قام العيداني بزيارة ميدانية 
يف بعض مناطق البرصة وس�جل مالحظات حول أداء 
عمل بعض ش�عب البلدية.وقال بيان ملحافظ البرصة 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن العيداني 
التقى العميد حازم نجم النور بمناس�بة تسنمه مهام 
عمله الجديد مديراً عاماً للجنس�ية وشؤون اإلقامة يف 
املحافظة.من جانب آخر، قال محافظ البرصة املهندس 
اسعد العيداني بجولة ميدانية يف بعض مناطق البرصة 
وس�جل مالحظات حول أداء عمل بعض شعب البلدية 
ووج�ه مدير بلدية البرصة بمحاس�بة مدراء الش�عب 

املقرصين باعمال التنظيف بأقىص العقوبات.

النقل تكشف عن خطة لتوسيع األسطول اجلوي 
وتبارش بنقل املرآب خارج املدن

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النق�ل، أم�س اإلثنني، عن خطتها لتوس�يع 
االس�طول الجوي، فيما أعلنت املب�ارشة بنقل املرآب خارج 
املدن.وق�ال وزي�ر النق�ل نارص الش�بيل إن »ال�وزارة تتخذ 
إج�راءات بش�أن فحص وتدقيق املواد ع�رب املوانئ ويف حال 
كان�ت امل�واد مرخص�ة بالدخ�ول إىل أي جهة م�ن الجهات 
يسمح لها وإذا كانت غري مرخصة ال يسمح لها«.وأوضح، 
أن »ال�وزارة بارشت بنقل العديد م�ن املرآب من داخل املدن 
اىل خارجه�ا، والس�يما يف املحافظ�ات الب�رصة والنارصية 
والسماوة وبغداد، فضالً عن بناء مرآب خارج املدن باالتفاق 
مع املحافظني«، مبين�ًا ان »املرائب الحالية تابعة للوزارة«.
وأشار، إىل »خطة الوزارة يف توسيع األسطول الجوي وزيادة 
ع�دد الطائ�رات، من خ�الل عقد م�ع رشكة باون�ك بواقع 
40 طائرة تم اس�تالم 13 منها وخالل الش�هر الحايل سيتم 
تس�ليم الوزارة طائرة اخرى، باإلضاف�ة إىل عقد مع رشكة 

إي إيرباص الستالم طائرتني ومن املؤمل نهاية العام الحايل 
ستكون عدد الطائرة املتوفرة 35 طائرة«.ولفت الشبيل، إىل 

أن »ال�وزارة لديها 6 بواخ�ر وهناك نية لبناء باخرتني إال أن 
العقود متوقفة لحني تشكيل الحكومة املقبلة«.
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )150(

تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15(  خمسة عرش  يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن 
عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل 
املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �  القط�ع املرقم�ة )36و6و38( م28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا ) معم�ل نج�ارة( 

وبمساحة )225( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القط�ع املرقم�ة )113و118( م24 وادي ع�كاب  املش�يد عليه�ا )وكي�ل ادوات 

احتياطية( وبمساحة )50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 � القطعة املرقمة )27/26/24( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب(  

وبمساحة )4000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7877(.
4 � القطعة املرقمة )923 ب( م24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع براغي( وبمساحة 

)100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
5 � القطع�ة املرقم�ة )145ب( م28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
6 � القطع�ة املرقمة )78( م28 الهرمات املش�يد عليها ) معمل نجارة( وبمس�احة 

)810( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
7 � القطع�ة املرقمة )150( م28 الهرمات املش�يد عليها كراج )حداد باب وش�باك( 

وبمساحة )390( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )149(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة الثانية عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوصل خالل ) 15(  خمس�ة عرش  يوما  تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن 
يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي 
املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة 
اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة  يف املوعد 
واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل 

من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �  دكان رقم )18( يف الس�وق العرصي / الرش�يدية املش�يد عىل القطعة املرقمة 

)112/2( م 35 الرشيدية  وبمساحة )9( م2 وملدة ثالث سنوات
2 � دكان رقم )19( يف الس�وق العرصي / الرش�يدية املش�يد عىل القطعة املرقمة 

)112/2( م 35 الرشيدية  وبمساحة )12( م2 وملدة ثالث سنوات
3 � الدكاكني املرقمة  )1و3( يف الس�وق العرصي يف حي العربي  و املشيد عىل جزء 
من القطعة  املرقمة )1/832( م 37 بعويرة  وبمس�احة )19( م2 لكل دكان وملدة 

ثالث سنوات
4 � الدكاكني املرقمة  )4و6( يف الس�وق العرصي يف حي العربي  و املشيد عىل جزء 
من القطعة  املرقمة )1/832( م 37 بعويرة  وبمس�احة )13( م2 لكل دكان وملدة 

ثالث سنوات
5 � ال�ورش املرقم�ة )16و17و18و21( م40 نينوى الرشقي�ة الواقعة يف املنطقة 
الصناعي�ة ضمن ك�راج التاميم )1( وبمس�احة )36( م2 لكل ورش�ة وملدة ثالث 

سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت 

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )151(

تعل�ن اللجنة عن ك�ر قرار العق�ار ادناه وف�ق قانون )21( 
لس�نة )2013( فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 7( سبعة ايام 
تب�دا من اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر 
مديري�ة بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى  يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االع�الن ويف حالة مصادفة اليوم 
املح�دد لالع�الن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة 
املزايدة يف املوعد واملكان  املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي 
يلي�ه   يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.
*القطعة املرقمة  )12ب( م 40 نينوى الرشقية واملش�يد عليها 
كراج )حداد باب وش�باك(  وبمساحة )120( م2 وحسب واقع 

الحال  وملدة ثالث سنوات

غرفة جتارة البرصة 
اىل / كافة الراغبني يف املشاركة 

اعالن مناقصة 
تعلن غرفة تجارة البرصة عن املناقصة العامة املدرجة 
تفاصيله�ا يف فقرات الصيانة ) تن�در ( لقاعة املرح 
الخاص�ة بالغرفة – فع�ىل ال�رشكات واملقاولني ممن 
تتوفر فيهم رشوط انج�از مثل هذه االعمال مراجعة 
ش�عبة الحس�ابات للحصول عىل التن�در مقابل مبلغ 
قدره ) 000 ، 50 ( خمسون الف دينار غري قابلة للرد 

لتقديم عطاءاتهم مع مراعاة ماييل :
1-اخر موعد لتسليم العطاء يوم 30 / 11 / 2021 .

2-موعد غلق املناقصة يوم 30 / 11 / 2021 ب . ظ. 
3-يتحمل من تحال عليه املناقصة اجور االعالن .

4-يلزم مق�دم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها 1 % 
من قيمة العطاء املقدم .

غرفة جتارة البرصة
جمهورية العراق

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 880/2019/188
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة شيخ سعد
م/اعالن

نراف�ق لكم طيا نس�خة م�ن اإلعالن الص�ادر من 
محكم�ة قوى األم�ن الداخ�يل الثاني�ة / املنطقة 
الخامسة/ قسم الدعاوي الوارد ألينا برفقة  كتاب 
املحكم�ة املرق�م 4662 يف 2020/12/9 لتعليق�ه 
يف محل أقامة منس�وبا بن�ا املتهم الهارب املفوض 
املتقاعد )محس�ن حسني عيل صالح( الذي يسكن 
محافظة واس�ط / شيخ س�عد / الحي العسكري 
اس�تنادا إلح�كام امل�ادة )68( م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 17 
لس�نة 2008 تزويدنا مايؤيد تعليق اإلعالن ... مع 

التقدير
اللواء الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى األمن الداخل��ي الث�اني�ة

املنطقة الخامسة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

ملحافظة
واسط مكتب املدير

شعبة الشؤون القانونية
العدد : 881/2019/186
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة شيخ سعد
م/اعالن

نراف�ق لكم طيا نس�خة م�ن اإلعالن الص�ادر من 
محكم�ة قوى األم�ن الداخ�يل الثاني�ة / املنطقة 
الخامسة/ قسم الدعاوي الوارد ألينا برفقة  كتاب 
املحكم�ة املرق�م 4660 يف 2020/12/9 لتعليق�ه 
يف محل أقامة منس�وبا بن�ا املتهم الهارب املفوض 
املتقاعد )محس�ن حسني عيل صالح( الذي يسكن 
محافظة واس�ط / شيخ س�عد / الحي العسكري 
اس�تنادا إلح�كام امل�ادة )68( م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 17 
لس�نة 2008 تزويدنا مايؤيد تعليق اإلعالن ... مع 

التقدير
اللواء   الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل / الثانية / 

املنطقه الخامسة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة العامة

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة العامة ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 879/2019/178
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة شيخ سعد
م/اعالن

نرافق لكم طيا نسخة من اإلعالن الصادر 
من محكمة ق�وى األمن الداخيل الثانية 
/ املنطق�ة الخامس�ة/ قس�م الدعاوي 
الوارد ألينا برفقة  كتاب املحكمة املرقم 
4661 يف 2020/12/9 لتعليقه يف محل 
أقامة منسوبا بنا املتهم الهارب املفوض 
املتقاعد )محس�ن حس�ني عيل صالح( 
الذي يس�كن محافظة واس�ط / شيخ 
سعد / الحي العسكري استنادا إلحكام 
املادة )68( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى األم�ن الداخيل رقم 17 
لس�نة 2008 تزويدن�ا مايؤي�د تعلي�ق 

اإلعالن ... مع التقدير
اللواء الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة الق�وى االمن الداخيل / 

الثانية/ املنطقه الخامسه
��������������������������������

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة العامة

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة العامة ملحافظة

واسط مكتب املدير
شعبة الشؤون القانونية

العدد : 882/2009/588
التاريخ : 2020/12/27

اىل/ مركز رشطة العزيزية
م/اعالن

نرافق لكم طيا نسخة من اإلعالن الصادر 
من محكمة ق�وى األمن الداخيل الثانية 
/ املنطق�ة الخامس�ة/ قس�م الدعاوي 
الوارد ألينا برفقة  كتاب املحكمة املرقم 
4659 يف 2020/12/9 لتعليقه يف محل 
أقامة منس�وبا بنا املتهم الهارب املقدم  
)قي�س محم�د فنطيل مري�وش القره 
غويل( الذي يس�كن محافظة واس�ط / 
قضاء العزيزية /محلة الراي استنادا 
إلحكام امل�ادة )68( م�ن قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 
رق�م 17 لس�نة 2008 تزويدن�ا مايؤيد 

تعليق اإلعالن ... مع التقدير
اللواء الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئي�س محكمة ق�وى األم�ن الداخيل/ 

الثانية / املنطقة الخ�امسة

العدد : 590
التاريخ : 2021/11/3

العدد : 591
التاريخ : 2021/11/3

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 592
التاريخ : 2021/11/3

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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جمهورية العراق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2020/1428

التاريخ : 2021/11/8
اىل / املنفذ عليه /)فاضل محسني جدح (

لقد تحقق لهذة املديرية جه�ة ذات اختصاص محل االقامه 
وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل 60 يوماً تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون : تق�رر تبليغ بالحضور خالل 
مدة س�تني يوما لغرض تس�ديد النفقات املس�تمره املرتتبة 
بذمتك و بخالل ذلك سوف تقام دعوه تفريقية امام املحكمة 

املختصه وفق املادة 64 من قانون االحوال الشخصية  
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي 
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الك�وت بالعدد 1830/
ش/2020 يف 2020/9/21 نفقه ماضيه و مستمره للدائنة 

و االطفال )شيماء عبد الرضا جدح( 
�����������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الزبيدية 

رقم االضبارة : 973 /2020
التاريخ : 2021/11/8

اىل / املنفذ عليه /دليل مكطوف رسحان 
لق�د تحقق له�ذة املديرية من كتاب مركز رشط�ة العزيزية 
بالع�دد 3556 يف 2021/10/14 انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ الزبيدية  خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تبدا من يوم الت�ايل للنرش مب�ارشة و املعلومات 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حظورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذية و الجربية وقف القانون 
منفذ العدل

حيدر رحيم  صكبان 
اوصاف املحرر:

ق�رار املحكم�ة ب�داءة الزبيدي�ة بالع�دد 684/ب/2021 يف 
2021/7/27 و متضم�ن ال�زام املدين بتس�ديد الدين البالغ 

20,000,000 مليون دينار 
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 2021/550

التاريخ : 2021/11/8 
اعالن

اىل املنفذ عليه  / املدين مسلم رزاق محمد 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خ�الل رشح املبلغ واش�عار 
املخت�ار  انك مجه�ول محل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ العباس�ية خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الكوفة 
واملتضم�ن   2021/10/13 يف  /ش/2021   2174 املرق�م 

نفقات مستمرة لالطفال والزوجة 
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 2021/417

التاريخ : 2021/11/8 
اعالن

اىل املنفذ عليه  / املدين مسلم رزاق محمد 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خ�الل رشح املبلغ واش�عار 
املخت�ار  انك مجه�ول محل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ العباس�ية خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوص�اف املحرر : حجة الزواج املرقمة 887  يف 2005/5/19 
والبالغ خمس�ة ماليني عند املطالب�ة وامليرسة والصادرة من 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 1486 / 2021 

التاريخ : 7 / 11 / 2021 
اعالن 

قدم�ت املس�تدعية ) دليل طراد ش�اهر ( طلب�ا اىل محكمة 
االح�وال الش�خصية يف الدجيل تطلب في�ه نصبها قيمة عىل 
ولدها املفقود ) هيثم شاكر هالل ( وذلك لكونه فقد بتاريخ 
14 / 7 / 2015 وانقطع�ت اخب�اره فعىل من لديه اعرتاض 
ع�ىل صدور الحج�ة تقديم اعرتاضه خالل ثالث�ون يوما من 

تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد 
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   9\95

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3 املالحة
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  248 مرت 
املش�تمالت : غرفت�ني واس�تقبال ومطبخ وحم�ام ومرافق 

صحية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن )س�وريه حمزة عبد 
الحس�ن ( لقاء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رف الصناعي\

فرع الكرار( البال�غ )28000000( ثمانية وعرشون  مليون 
ديناراً عدى الفوائد واملصاريف فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )8000000( ثمانية ماليني ديناراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 1487 / 2021 

التاريخ : 7 / 11 / 2021 
اعالن 

قدم�ت املس�تدعية ) دليل طراد ش�اهر ( طلب�ا اىل محكمة 
االح�وال الش�خصية يف الدجيل تطلب في�ه نصبها قيمة عىل 
زوجه�ا املفق�ود )ش�اكر هالل ح�ركان ( وذل�ك لكونه فقد 
بتاري�خ 14 / 7 / 2015 وانقطع�ت اخب�اره فعىل من لديه 
اع�رتاض عىل ص�دور الحجة تقديم اعرتاض�ه خالل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد 
�����������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) عمر صبيح رحم (  الدع�وى لتبديل ) اللقب 
( وجعل�ه ) الب�دري ( بدال من ) الس�امرائي ( فمن لديه حق 
االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������������
فقدان

فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء – الرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء الجنوب بإس�م/ عيل اسعد سليم. فمن يعثر 

عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
�����������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة

اعالن
اىل املته�م الهارب الرشطي )حيدر حس�ن طويب خليفة( ملا 
كن�ت متهم وف�ق امل�ادة )32/ اوال وثانيا( م�ن ق.ع.د رقم 
)14( لس�نة 2008 املع�دل وبم�ا ان محل تواج�دك مجهوال 
اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام هذه 
املحكمة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتك ومقر عملك وتجيب عن التهمة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموالك املنقولة وغري املنقولة ويحكم باسقاطك من الحقوق 
املدنية ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض عليك 
اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة والزام املواطنني الذين 
يعلم�ون بمحل تواج�دك اخبار الس�لطات عنك وف�ق املادة 
)69( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لدى قوى االمن 

الداخيل رقم )17( لسنة 2008.
رئيس محكمة

قوى االمن الداخيل الثانية للمنطقة الثالثة
�����������������������������������������������

اعالن تمديد مزايدة 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلد 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة – 11 املحلة او رقم واسم املقاطعة 

/ 58 دور املربعة .
الجن�س : دار خربة ايل اىل الس�قوط النوع : ملك رصف رقم 
الب�اب : رقم الش�قة : املس�احة : 153 م 2 الش�اغل اليوجد 
املشتمالت : واردات املبيع السنوية : املالك مقدار املبيع : 000 

/ 000 / 20 عرشون مليون دينار عراقي .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف بل�د باملزاي�دة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) زينب عيل عبد الكريم 
وجنان عيل عبد الكريم ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرف 
اش�ور ال�دويل ( البال�غ ) 331000 ، 41 ( دينار فعىل الراغب 
يف االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خ�الل ) 15( يوما اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10 % 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 000 ، 000 ، 2 ( دينار ان 

املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري .
عقيل عيل سبع محمد 

مدير التسجيل العقاري يف بلد 
�����������������������������������������������

اعالن تمديد مزايدة 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلد 

اعالن بيع عقار 
التسلس�ل او رقم القطعة – 126 / 25 املحلة او رقم واس�م 

املقاطعة / 48 شطيطة وعبارة . 
الجن�س : دار الن�وع : ملك رصف رقم الباب : رقم الش�قة : 
املس�احة : 85 / 2م 2 املش�تمالت : غرفت�ني ن�وم + هول + 
اس�تقبال + مطب�خ + مجموع�ة صحية + غرف�ة يف الطابق 
الثان�ي  واردات املبيع الس�نوية : املالك مقدار املبيع : 000 / 

000 / 20 1مائة وعرشون مليون دينار عراقي .
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف بل�د باملزاي�دة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائ�د للراهن ) حامد مهدي خضري 
( لق�اء طلب الدائن املرتهن ) مرف اش�ور ال�دويل ( البالغ 
) 348000 ، 25 ( دين�ار فع�ىل الراغب يف االش�رتاك مراجعة 
هذه الدائرة خالل ) 15( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفية ال تقل ع�ن 10 % من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 000 ، 000 ، 12 ( اثنا عرش مليون دينار ان املزايدة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري .
عقيل عيل سبع محمد 

مدير التسجيل العقاري يف بلد 
�����������������������������������������������

اعالن تمديد مزايدة 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلد 

اعالن بيع عقار 
التسلس�ل او رق�م القطع�ة – 59 /  املحل�ة او رق�م واس�م 

املقاطعة / 53 دور البو اسماعيل . 
الجنس : دارين مفرزة بصورة غري رسمية النوع : ملك رصف 
رقم الباب : رقم الشقة : املساحة 25 / 119 م2 املشتمالت : 
دارين مفرزة غري رس�مية يحتوي كل دار عىل غرفة ومطبخ 
وحم�ام وم�وزع واردات املبي�ع الس�نوية : الش�اغل : املالك 
مقدار املبيع : 000 ، 000 ، 30 ثالثون مليون دينار عراقي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف بل�د باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوص�وف اعاله العائد للراه�ن ) محمد حميد خلف  
( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرف اش�ور الدويل ( البالغ ) 
113000 ، 29 ( دينار فعىل الراغب يف االشرتاك مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل ) 15( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تقل عن 10 % من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 000 ، 911 ، 2 ( دينار ان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخري .
عقيل عيل سبع محمد 

مدير التسجيل العقاري يف بلد

اعالن تمديد مزايدة 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلد 

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة – 23 /  77 املحلة او رقم واسم 

املقاطعة / 2 بني سعد .  
الجنس : دار النوع : ملك رصف رقم الباب : رقم الشقة : 
املساحة : 2 أولك املشتمالت : دار سكن قديم يحتوي عىل 
غرفة نوم واس�تقبال ومطبخ وه�ول ومجموعة صحية 
وغرفتني ن�وم يف الطاب�ق العلوي وبناء طابوق مس�قف 
ش�يلمان درجة البناء متوس�ط يقع يف ح�ي الزهراء ) ع 
( القديم واردات املبيع الس�نوية : الش�اغل : املالك مقدار 

املبيع : 000 / 000 / 60 ستون مليون دينار عراقي . 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بل�د باملزايدة العلنية 
العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن ) عبد االئمة دخيل 
عبد الحس�ني  ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرف اشور 
ال�دويل ( البال�غ ) 928000 ، 29 ( دين�ار فعىل الراغب يف 
االش�رتاك مراجعة هذه الدائرة خ�الل ) 15( يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10 
% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة ) 000 ، 000 ، 10 ( 
دينار ان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري.
عقيل عيل سبع محمد 

مدير التسجيل العقاري يف بلد 
�����������������������������������������������

اعالن 
قدمت املواطنة ) ايمان جاس�م عل�وان (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعله ) العامري ( بدال من ) الالحجي ( فمن 
لدي�ه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������������
اعالن 

قدمت املواطنة ) ناديه جاس�م علوان (  الدعوى لتبديل ) 
اللق�ب ( وجعل�ه ) العامري ( بدال م�ن ) الالحجي ( فمن 
لدي�ه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������������
اعالن 

قدم املواطن ) حس�ن جاس�م علوان (  الدع�وى لتبديل ) 
اللق�ب ( وجعل�ه ) العامري ( بدال م�ن ) الالحجي ( فمن 
لدي�ه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   8\1038

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الحمزة 
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  250م2
املش�تمالت : غرفتني واس�تقبال وصالة ومطبخ وحمام 

ومرافق صحية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الحم�زة يف املزايدة 
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن )اثري 
حبيب عبد س�لمان( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) املرف 
الصناعي\ف�رع الك�رار( البال�غ )25000000( خمس�ة 
وع�رشون مليون ديناراً ع�دى الفوائ�د واملصاريف فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل 
)30( يوم�اً اعتب�اراً م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة للمبيع 
البالغة )60000000( س�تون مليون دين�اراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :  1117

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الشوفه
الجنس:  ارض الدار مع بنائها 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  49سم\76\3 مرت 
املش�تمالت : ارض مش�يد عليها أربعة غرف واس�تقبال 

ومطبخ وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية
   املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوي : 
الشاغل : 

مقدار البيع : 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الحم�زة يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن)1-انتصار 
محس�ن زين 2-مش�تاق حميد عبيس 3-اش�واق حميد 
عبي�س( لقاء طلب الدائن املرته�ن ) املرف الصناعي\
فرع الكرار( البالغ )42000000( اثنان واربعون  مليون 
ديناراً عدى الفوائد واملصاريف فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرفي�ة ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )100000000( 
مائة مليون  ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

فقدان
فق�د مني وصل التأمين�ات املرقم 317732  واملؤرخ يف 19 / 
2 / 2014 والصادر من رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع 

النجف بأسم ) حيدر عيل محمد (. 
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   9\2117

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3 املالحة
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  237 مرت
املش�تمالت : غرفت�ني واس�تقبال ومطبخ وحم�ام ومرافق 

صحية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )ش�اكر حمزة عباس ( 
لقاء طلب الدائن املرته�ن ) املرف الصناعي\فرع الكرار( 
البال�غ )40000000( أربع�ون ملي�ون ديناراً ع�دى الفوائد 
واملصاري�ف فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)40000000( أربعون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :  292

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحمزة الصوب الكبري
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  40 سم\7 مرت\2 اولك
املش�تمالت : ارض مش�يد عليها أربعة غرف نوم واس�تقبال 

ومطبخ وصالة وحمام ومرافق صحية
   املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوي : 
الشاغل : 

مقدار البيع : 
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن)ص�دام و احمد وعيل 
ودموع أوالد مجيد فرج( لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرف 
خمس�ة   )15000000( البال�غ  الك�رار(  الصناعي\ف�رع 
عرش ملي�ون ديناراً ع�دى الفوائد واملصاري�ف فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتب�اراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )150000000( مائة 
وخمس�ون ملي�ون  ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :  2004

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحمزة الصوب الكبري 
الجنس:  ارض الدار مع بنائها 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  1,10مرت
املشتمالت : غرفتني ومطبخ وصالة ومرافق صحية

   املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن)كاظم جواد عباس( 
لقاء طلب الدائن املرته�ن ) املرف الصناعي\فرع الكرار( 
البالغ )25000000( خمس�ة وعرشون ملي�ون ديناراً عدى 
الفوائ�د واملصاريف فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )130000000( مائ�ة وثالث�ون ملي�ون  ديناراً وان 

املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة 
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   699

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحمزة الصوب الكبري
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  192م2
املشتمالت : دار مشيدة ثالث غرف واستقبال ومطبخ وحمام 

ومرافق صحية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن )غال�ب راهي عبد 
الس�ادة( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرف الصناعي\فرع 
الكرار( البالغ )19000000( تسعة عرش مليون ديناراً عدى 
الفوائ�د واملصاريف فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )100000000( مائ�ة ملي�ون  دين�اراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   67

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الصوب الكبري
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  160م2
املشتمالت : غرفة وحمام ومطبخ ومرافق صحية 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )كريمة عباس محمد( 
لقاء طلب الدائن املرته�ن ) املرف الصناعي\فرع الكرار( 
البال�غ )20000000( ع�رشون مليون ديناراً ع�دى الفوائد 
واملصاري�ف فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خ�الل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)120000000( مائ�ة وع�رشون مليون دين�اراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   319/ 9

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 3 املالحه
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  250م2
املشتمالت : هيكل دار مسلح

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )ماجدة س�لمان لفته( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) م�رف الصناعي\فرع الكرار( 
البال�غ )38000000( ثماني�ة وثالث�ون مليون دين�اراً عدى 
الفوائ�د واملصاريف فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )70000000( س�بعون مليون  دين�اراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

�����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   8\598

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 الشوفه
الجنس:  ارض الدار مع بنائها

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  350م2
املش�تمالت : غرفت�ني واس�تقبال ومطبخ وحم�ام ومرافق 

صحية 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن )مصطف�ى كاطع 
توم�ان ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرف الصناعي\فرع 
الك�رار( البال�غ )20000000( عرشون ملي�ون ديناراً عدى 
الفوائ�د واملصاريف فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )8000000( ثماني�ة مالي�ني دين�اراً وان املزاي�دة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الحمزة

�����������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 179 /ش/۲۰۲۱
التاريخ: 2021/11/7

م/ تبلغ املدعى عليه )فراس أوهام يوسف( 
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة )179 /ش/۲۰۲۱( 
املقامة من قبل املدعية )رش�ا فزع طاهر( عىل املدعى عليه 
)فراس أوهام يوس�ف( واملتضمنة تفري�ق للرضر وبالنظر 
ملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد 
م�ن قبل مختار املنطقة  لذا تق�رر اجراء تبليغك بصحيفتني 
يوميت�ني يف موعد املرافعة املصادف 2021/11/21الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او حضور من 
ينوب عنك قانونيا س�وف تج�ري املرافعه بحقك غيابيا وفق 

القانون... مع التقدير
القايض 

واثق جاسم اسود
�����������������������������������������������

إىل الرشيك رزيقه عبيد ربيع 
اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعق�ار املرقم 50331/3 حي الن�داء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

سمري عليوي نارص
�����������������������������������������������

إىل الرشيك شعاع هاتف محمد اقتىض حضورك إىل مقر بلدية 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 6561/3 حي 
العروب�ه خالل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه 

عيل محسن عبد
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ما السبيل للفوز بجائزة نوبل لآلداب؟

 فيلم »األب« للفرنيس فلوريان زيلري… سوء الفهم كحالة إنسانية

           علي لفتة سعيد

ه�ل هناك مح�ددات قيمي�ة أو فكرية أو 
تدويني�ة له�ذه الجائزة؟ ما هو الس�بيل 
واملح�دد ملعرفة كيفية االختي�ار وما هي 
الرشوط الواجب توفرها يف األديب الفالني 
التي يمكن أن يمنح الجائزة؟ كيف يمكن 
للجنة الجائزة أن تحدد أهمية هذا األديب 
اإلبداعية واملكاني�ة والفكرية واملخيالية، 
أو ذاك ألنه�ا تعن�ي بالنت�اج املجمل لكل 
أديب يس�تحق الف�وز؟ هل الف�وز يعتمد 
عىل األفكار الت�ي يطرحها النتاج األدبي، 
أو الحكايات التي يس�تلهمها النتاج؟ هل 

هناك أثر سيايس يف الجائزة؟
ربم�ا هناك أس�ئلة أخرى يمك�ن وضعها 
خ�ارج عملية االس�تحقاق، التي تتعرّض 
له الجائزة يف كّل ع�ام، والتي تخّيب آمال 
املرتّقب�ن لنتائ�ج الجائزة، فه�ذا األمر ال 
يمك�ن التدّخل فيه، فهو خاضٌع لس�لطة 
اللجن�ة ومقّرراتها، وحتى مزاجها العام، 
أو لنقل خاضعة حتى أليديولوجيتها التي 
تح�رّك وتوّجه الجائزة، فهو أمٌر خاّص ال 
يمك�ن االع�رتاض عليه، ألننا ن�درك أن ال 
يشء يف العال�م حيادي مهم�ا كان، حتى 
ل�و كان اإليمان والبحث ع�ن الجّنة، فهو 
يحت�اج إىل رؤي�ٍة غ�ر محايدٍة تق�ود إىل 
اختيار هذه الطريقة الخاصة يف اإليمان.

بمعن�ى إن من يدفع املال له رؤية وله 
ه�دف وقصدي�ة، حتى لو ب�ّررت عىل 
أنها تس�عى إلش�اعة الجم�ال واألدب 
مس�ميات  فتل�ك  والعل�م،  والس�الم 
فضفاضة، ك�ون الطري�ق إىل ترجمة 
ه�ذه املس�ّميات ه�و وض�ع لوائ�َح 
واعتب�ارات  رشوط  وربم�ا  ونق�اط، 
تدخل جميعها ضمن سياس�ة مانحي 

الجائزة.
نعود إىل األس�ئلة الت�ي تجعلنا ننطلق 
أو  املنطق�ي  التحلي�ل  عملي�ات  يف 
الواقع�ي ع�ىل األق�ل، ضم�ن ظروف 
العال�م املرتامي األط�راف، فهناك عّدة 
مئات من اآلالف م�ن األدباء، يكتبون 
وينتج�ون أدًبا، ومنه�م آالف من لهم 
التطلّ�ع إىل الف�وز به�ذه الجائ�زة أو 
تلك، وأهمها ب�كّل تأكيد جائزة نوبل. 
وألن الجائ�زة لي�س لها طري�ٌق واحٌد 

يف معرف�ة كيفية املش�اركة، إال من خالل 
مساهمات جهات دولية يف الرتشيح التي 
تحاول، ومن خالل سلس�لة من العالقات 
والتنويهات والكتاب�ات التي تفتح نافذة 
للجائ�زة من االنتباه لوجود أديب يف هذه 
الدول�ة أو تلك، ل�ه مكان�ة مرموقة، وله 
مؤلّفات تستحق القراءة، وبالتايل يستحق 
الرتشيح للجائزة. وهذه طرق قد ال تدخل 
من ب�اب املفاضلة، بقدر ما هي تأتي من 

باب الرتويج واإلعالن، كما يحصل يف عاملنا 
العربي، حيث يتم يف كّل عام ذكر أس�ماء 
محّددة ومعّينة لعلها تفوز بالجائزة كما 
يمكن لنا ذكر الش�اعر العرب�ي أدونيس، 
الذي نع�ده نحن القراء العرب، كنوٍع من 
العاطفة والتأثر اإلعالمي، شاعرا مجّددا 
يف القصيدة الحديثة، بل هو الذي يفلسف 
القصي�دة، لك�ن األم�ر بالنس�بة للجن�ة 

الجائزة ربما غر ذلك.
واألمر الواضح يف عدم معرفة املرش�حن 

العظم�ى  الغالبي�ة  ان  الف�وز،  وكيفي�ة 
تس�مع بالفوز من خالل نرشات األخبار، 
أو اإلذاعات، أو االتصاالت الش�خصية وال 
نذه�ب بعي�دا ونذكر ما قاله عب�د الرزاق 
غورناه الفائز بنوب�ل لآلداب لعام 2021 
من أنه س�مع بالفوز وهو يقيض إجازة، 
ما يدل عىل أن نوبل ولجنتها ال تعتمد عىل 
الخطاب�ات العاطفي�ة، ولي�س لها توجه 
مع�روف وم�درك ومحس�وس وملموس، 
فهي تعمل وف�ق ما تريد، وتمنح الجائزة 

مل�ن تريد، وبالتأكيد ليس خارج نقاط 
اإلب�داع، لك�ن املفاضل�ة تك�ون ب�ن 
املبدع�ن ال�ذي يس�تحقون الجائ�زة 
لتدخ�ل فيه�ا ما ذكرنا إن�ه ال حياد يف 

العالم.
ال يمك�ن االعتماد عىل ش�هرة األديب 
يف بل�ده، ألن البل�د يف عاملن�ا العرب�ي 
عىل األق�ل، يحفر حف�رًة عميقة جدا 
ليس�قط املبدع فيه�ا، وال يتم إخراجه 
ول�و بحبل من كتاٍب نقدي أو رس�الة 

جامعية.
مث�ل  متناث�رًة  تبق�ى  األس�ئلة  إن 
بي�در حنط�ٍة واس�ٍع وغ�ارٍق يف املاء، 
بأرجله�م،  يخوض�ون  واملزارع�ون 
لك�ي ينضج الزرع وينتظرون أش�هر 
للحصاد، لك�ن الحصاد ربم�ا ال يأتي 
بما تش�تهي مناجل الفالحن. بمعنى 
أن هناك ظروًفا أخ�رى مرافقة لهذه 
اإلع�الن، وهي خارج س�ياق الفهم العام 
ملتطلّبات الزرع، مع وجود مطّبات وحفر 
وعوائق يف ه�ذا البيدر وتل�ك األرض ومن 
فيه�ا من مالك وإقط�اع قاس، فضال عن 
جه�ات ربم�ا ال تري�د لل�زرع ان ينضج، 
والت�ي تأت�ي ضمن مقول�ة )مغني الحي 
ال تط�رب( ألن واحدًة من رشوط الجائزة 
التي قرأن�ا عنها س�ابقا أن يكون األديب 
معروًف�ا يف بل�ده. إذن ما ه�ي الخطوات 

التي من خاللها يمكن الوصول إىل عملية 
الرتشيح؟

ال يمك�ن االعتم�اد عىل ش�هرة األديب يف 
بلده، ألن البلد يف عاملنا العربي عىل األقل، 
يحفر حف�رًة عميقة جدا ليس�قط املبدع 
فيه�ا، وال يت�م إخراج�ه ول�و بحب�ل من 
كتاٍب نقدي أو رسالة جامعية. وال يمكن 
أن يعتمد عىل ما يص�دره من نتاج يدفع 
من أجله األموال ويتحمل ) مش�اكل دور 
النرش( وش�كواها من عدم البيع والربح، 
وال يمك�ن االعتماد عىل املؤسس�ات فتلك 
شبكة عالقات وتنازالت قد ال تجدي نفعا 
يف رم�ي الحب�ل داخل الحف�رة. إذن كيف 

السبيل للوصول إىل الجائزة؟
إن أهّم يشء هو أن يس�عى الكاتب إىل أن 
يك�ون أدبه مرتجم�ا إىل اللغ�ات األخرى، 
وأهمها ب�كّل تأكيد اللغة اإلنكليزية.. فما 
من أديٍب فاز إن ل�م يكن نتاجه قد ترجم 
ليضمن صف�ة العاملي�ة، وأن يعرف كيف 
يختار جهات الرتجم�ة، ويدرك أين يضع 
ماله.. فالرتجمة من العربية إىل اإلنكليزية 
تحت�اج أمرين، إم�ا أن األدي�ب قادر عىل 
الكتاب�ة باللغات األخ�رى، وهذه يختص 
بها األديب املغرتب.. واألمر الثاني ينشطر 
إىل أمري�ن آخري�ن، إم�ا أن تق�ف خل�ف 
األدي�ب دول�ة أو مؤّسس�ات، أو أح�زاب، 
تق�وم بالرتويج لهذا األدي�ب أو ذاك، كما 

كان يحصل يف بعض الدول العربية وحتى 
بع�ض ال�دول خ�ارج النط�اق العرب�ي.. 
والثاني، أن تك�ون لألديب إمكانية مادية 
ليخت�ار دار النرش املرموقة التي تعلم أين 
تصل بالنتاج املرتجم. فليس كل مؤسسة 
أو دار ن�رش مرتجم�ة لها ص�دى مالعب 
املسابقات. وهي النقطة التي من خاللها 
يمك�ن الرتوي�ج للنت�اج خالل س�نوات، 
وليس خالل س�نة اإلصدار وهو ما يعني 
ع�ىل األدي�ب أن يجعل له ش�بكة عالقات 
مع دور النرش والنقاد والصحافة، وهذه 
أيض�ا تأتي م�ن خالل الرتويج الس�يايس 
ملكانت�ه أو معاناته من ه�ذه املكانة، ألن 
األغل�ب األعم من الذين ف�ازوا، كانت لهم 
مواقف سياسة حارضة، وربما هناك من 

ال يستثني أحد يف هذا االتجاه.
إن األم�ر برمته يرتب�ط برتجمة األعمال، 
وله�ذا فإن العم�ل قد حان ب�دال من نقل 
العالم إلينا من قبل مؤسساتنا ومرتجمينا، 
أن يك�ون الفع�ل املقبل هو نق�ل نتاجنا 
إىل العال�م، من خ�الل إجراء عق�ود عمل 
الرتجم�ة م�ع دور النرش العاملي�ة، مثلما 
يحصل مع دور النرش العربية، التي تمنح 
املرتج�م مبالغ مالية زهي�دة، يف حن تلك 
الدور إن رأت يف املادة ما هو إبداعي فإنها 
س�تمنح للمرتجم مبالغ جيدة، ألنه ليس 
لها عقدة يف االستماع إىل )مطربة الحي(.

           سليم البيك

يتوقع أحدنا أثناء املش�اهدة، أن يك�ون متفرجاً من 
بعيد، مراقباً ملا يحصل، ويكون ذلك ألن ما يش�اهده 
ه�و أح�داث أو حكايات تمر عىل الشاش�ة أمامه. يف 
ه�ذا الفيل�م، »األب« للفرن�ي فلوري�ان زيلر، قد ال 
تك�ون الحالة كذلك، لس�بب أويل ه�و إدراكنا لذهنية 
الشخصية الرئيس�ية أنتوني هوبكنز، فنرى بعينيه، 
ون�درك بعقله. ليس ال�كالم هذا مجازي�اً، إذ تتداخل 
الش�خوص، صور الش�خصيات ببعضه�ا، تعريفات 
الن�اس من حول�ه ومالمحهم، تتداخل عىل الشاش�ة 
كم�ا ه�ي يف ذه�ن األب العج�وز، ال�ذي يعان�ي من 

ارتباكات ذهنية بسبب تقدمه يف العمر.

أداء هوبكنز
للفيل�م نقطتان مركزيتان يف امتي�ازه: أداء هوبكنز 
ال�ذي اس�تحق عن�ه جوائ�ز منه�ا أوس�كار وبافتا، 
أفضل ممثل، والس�يناريو الذي نال الفيلم عنه كذلك 
أوسكار وبافتا. أما أداء هوبكنز فهو – لنُقل- ُمسلم 
به، ُمتوقع. وأما السيناريو فهو وبطريقة تصويره، 
األجدر بالكالم، هو ما أدخلنا إىل عوالم األب الداخلية، 
إىل ذهنه، وقد تفرجنا مثله عىل ما يحصل أمام عينيه، 
ن�رى ما ي�راه وال تراه ش�خصيات أخرى »س�وية« 

نس�مع ما يس�معه، نربر ل�ه غضبه ونزق�ه لتطابق 
إدراكنا كمشاهدين مع إدراكه. تؤدي دور ابنته أكثر 
من ممثلة، غر متشابهات بالشكل حتى، مرة تقول 
إنها ستسافر إىل باريس للعمل، ومرة تقول إنها هنا، 
مرة ستتزوج ومرة متزوجة، والزوج يكون أكثر من 
ممث�ل، تتداخل املعرفة والحوادث، ال نعود ندرك، كما 
ه�و األب، إن كان م�ا نش�اهده قد حص�ل فعالً؟ أم 
ال، نتماه�ى بذلك، أردناه أم لم ن�رده، مع األب الذي 
تقمصن�ا حالته لنعيش التجربة ذاتها أمام الشاش�ة 
وع�ىل مقاعدنا، يتداخل بذلك س�وء فهم مع آخر مع 

غرهما، فيزداد الذهن تشوشاً.

إقحام املشاهد
تل�ك القدرة ع�ىل إقحام املُش�اهد يف الحكاي�ة، بل يف 
أذهان شخصيتها الرئيسية، تعود إىل أصل النص، إىل 
أص�ل العمل هنا، وهو نص مرسح�ي بالعنوان ذاته، 
ولفلوريان زيلر الكاتب واملخرج املرسحي، واملخرج 
الس�ينمائي هن�ا، يف العم�ل األول ل�ه وق�د اقتب�س 

مرسحيته، نقلَها من املرسح إىل السينما.
يكت�ب إدوارد بون�د املرسح�ي الربيطان�ي، يف كتابه 
»الحبكة اإلنسانية: مالحظات حول املرسح والدولة« 
األهلي�ة للن�رش 2020: يف�يض املوق�ف الدراماتيكي 
إىل تأث�ٍر يولد اس�تجابًة من الجمه�ور، وإذا ما ُوجد 

التأثر بنفس�ه فإنه يفرض معناه عىل املوقف. ومن 
شأن هذا أن يحرف معنى املوقف، وتكون االستجابة 

له عبارة عن سوء فهم«.
يف الفيل�م ال�ذي ي�روي، ضم�ن أمكنة مح�دودة هي 
غ�رف املن�زل، يوميات األب م�ع ابنت�ه، ومحاوالتها 
للتجاوب مع حالته الذهنية املتدهورة، تكون املواقف 
الدراماتيكية يف حاالتها اإلنسانية الهشة، كما تصدر 
عن األب غر املدرك لصناعته دراماتيكية املش�هد مع 
ابنت�ه، أو م�ع من تحرضه�ن هي لالعتن�اء به أثناء 
غيابه�ا. تداخ�ٌل ب�ن الرق�ص والعدوانية يف س�لوك 
األب، واح�ٌد من هذه املش�اهد، ودائماً إرباكه ألفكار 
وأحاسيس املتقدمات لالعتناء به، ودائماً البنته التي 
تبدو مدركًة لحال أبيها، وعاجزة عن الترصف حياله 

يف الوقت ذاته.
أم�ا اس�تجابة الجمه�ور )حس�ب بوند( فه�ي هنا 
عاطفي�ة تمام�اً، والس�بب تماه�ي الجمه�ور م�ع 
ذهني�ات األب، م�ن خالل إدراك مس�اٍو إلدراكه، كأن 
نرى ونس�مع ما يراه ويسمعه وهو ليس »حقيقياً« 
وال«خي�االً« ال حس�ن فهم وال س�وئه، هو خلط بن 
هذه وتلك. حتى االبنة، حن ُتشاَهد/ُترى، ال نعرف، 
كما هو حال األب، إن كانت حقيقيًة أم خياالً يف ذهن 
أبيها. ه�ذا املوق�ف الدراماتيك�ي إذن، والتأثر الذي 
يولده يف الجمهور املتماهي مع الش�خصية، يفرض 

معنى – ألس�مه هنا »إدراكاً«- ع�ىل الجمهور تجاه 
املوقف، ه�و ذات�ه إدراك األب، وهو مزي�ف، دون أن 
يع�ي األب )والجمهور من خالله( زيفه فهو، لحالته 
الذهني�ة املتخلخلة، ص�ادق يف ما يقول�ه ويفعله، ال 
يدعي وال يكذب، إنم�ا إدراكه هو املختلف. ويتحرف 
معن�ى املوق�ف )حس�ب بون�د( بس�بب ذل�ك الزيف 
الص�ادق، وتكون االس�تجابة )حس�ب بون�د دائماً( 

عبارة عن سوء فهم.
هذا ما وددت الوصول إليه يف الحديث عن الفيلم: سوء 
الفهم. وسوء الفهم عند أناس يكون حسن فهم عند 
آخري�ن، يكون تاماً وصحيح�اً. فليس تداخل الصور 
واألحاديث عن األب، س�وء فهم، إنم�ا هو كذلك لدى 
ابنت�ه، وألن املري�ض منهما هو األب، يميل املُش�اهد 
إىل تصديقها هي، إنما، املُش�اهد ذاته، يرى ويس�مع 
بم�دارك األب ذات�ه، ألن الص�ور التي نش�اهدها عىل 
الشاش�ة، هي الخارجة من ذهنه، هي ما يش�اهده 
هو، وإن كان زيفاً، أو س�وء فه�م. فنميل ويف الوقت 
ذات�ه، إىل تصديقه هو. ذلك ما يعطي لحس�ن الفهم 

وسوئه إحاالت إنسانية.
ن�درك، كمش�اهدين، أن األب عىل خطأ، ونس�تمر يف 
التماه�ي مع إدراكه مل�ا يحصل، هذا خيار إنس�اني 
ملخ�رج الفيل�م وكاتب نص�ه، لكنه كذلك خي�ار واٍع 

للُمشاهد العارف، من موقعه، بكل ذلك.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1428/ ب5/ 2021 

التاريخ 11/7/ 2021 
اعالن

إىل املدعى عليه صالح عبد الحسن مهدي
أصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 1128/ ب5/ 2021 يف 
29/ 4/ 2021 واملتضم�ن الحك�م بإلزام املدعى عليه صالح 
عبد الحسن مهدي بتاديته للمدعي قرار محمد شالش مبلغا 
ق�دره 2,800,000 مليون�ن وثمانمائ�ة الف دين�ار عراقي  
والثابت يف وصل االمانة موضوع الدعوى   ولثبوت مجهولية 
محل إقامتك  حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي الجامع�ة 1 احم�د هادي الس�عداوي لذا تق�رر تبليغك 
إعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق 
الطع�ن عىل القرار املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق األصول 
القايض 

حسن ابراهيم وايل
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 459/ ب2/ 2020 

التاريخ 11/2/ 2021 
اعالن

إىل املدعى عليه ارجمان مصطفى حسن 
أصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 459/ ب2/ 2020 يف 
13/ 9/ 2021 واملتضم�ن الحك�م بإل�زام املدعى عليه االول 
وزير العدل إضاف�ة لوظيفته واملدعى علي�ه الثاني ارجمان 
مصطفى حس�ن  بابطال القيد املرقم 86/ ش�باط / 2002 
مجل�د 949 املس�جل باس�م املدع�ى علي�ه الثان�ي ارجمان 
مصطفى حس�ن واعتب�ار القي�د املرقم 131 ايل�ول 2000 
مجلد 89 املس�جل باس�م مديرية بلدية النجف نافذا ولثبوت 
مجهولي�ة محل إقامتك كون العنوان وهميا لذا تقرر تبليغك 
إعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق 
الطع�ن عىل القرار املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق األصول 
القايض 

حربي طارش لفته
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  2588

التاريخ 2021/11/8
اىل  / املدعو / محمد عيل فاضل

اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة بتول مهدي عريب�ي طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )محمد 
ع�يل فاض�ل ( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن 

اىل / املدعى عليه )حسن غازي عمران( 
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة 6454/
ش2021/7 يف 2021/9/30 غيابي�ا بحقك والقايض بتاييد 
حضان�ة الطفل عيل للمدعية ميع�اد بخيت عبود وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
محلة العباس�ية / النجف  ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار 
بواس�طة صحيفت�ن محليتن يوميتن ول�ك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

اثر فاهم محسن 
�����������������������������������������������

فقدان هوية اقامة
فق�دت هوية االقامة الص�ادرة م�ن وزارة الداخلية مديرية 
االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة بتاري�خ 2018/7/22 
للمواطن الباكس�تاني الجنس�ية حس�ن رضا مظهر حسن 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 2021/2742

التاريخ : 2021/10/27 
اعالن

اىل املنفذ  عليه  / املدين نرسين جواد كاظم 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من مركز رشط�ة الحر بكتابهم 
املرق�م 8632 بتاري�خ 2021/9/19 واش�عار مختار ناحية 
الح�ر   انك  مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ كربالء خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

اسامة عبد الحسن املعموري 
اوص�اف املح�رر :من محكم�ة ب�داءة كربالء املرق�م 302/
ب/2021 بتاريخ 2021/3/2 مبلغ قدره 4700000 اربعة 
مالي�ن وس�بعمائة الف ع�ن قيمة س�ند الكمبيال�ة بالعدد 
50775 يف 2020/12/7 الص�ادرة م�ن دائ�رة كات�ب ع�دل 

كربالء 
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ كربالء 
العدد : 2010/1204

التاريخ 2021/11/4
تنويه

الحاق�ا باعالننا املنش�ور بجريدة املس�تقبل العراقي  بالعدد 
2480 يف 2021/11/2 ن�ود ان ننوه ان�ه لم يذكر يف االعالن 
القيمة التقديرية للسيارة البالغة )تسعة مالين وخمسمائة 

الف دينار ( لذا اقتىض التنويه 
منفذ العدل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2664 / 2021 

التاريخ 1/ 11 / 2021 
إىل املنفذ عليه املدين عادل عبد الزهرة حيدر 

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل ورقت�ي التكليف 
بالحضور وأش�عار مختار املنطقة محمد عيل الذبحاوي 
انك مجهول محل إالقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت 
أو مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر قرار محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
بالع�دد 5174/ ش5/ 2021 يف 4/ 8/ 2021 واملتضم�ن 
إل�زام املدي�ن بتاديته نفقة مس�تمرة لبنات�ه غدير ونور 
الزهراء ووفاء مبلغ خمس�ة وثمانون ألف دينار ش�هريا 

واعتبارا من 24/6/ 
2021

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد 7577/ ش7/ 2021 
التاريخ 20/ 10/ 2021 

اعالن 
إىل املدعى عليه ستار حمودي جبار 

أقامت املدعية سجى حسن مهدي الدعوى بالعدد 7577/ 
ش7/ 2021 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها تفريق 
للهج�ر وملجهولي�ة محل إقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وأش�عار مختار منطقة الجديدة 4 النجف قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة إعالنا 
بواس�طه صحيفت�ن محليتن يوميت�ن وعليك الحضور 
أمام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
3/ 11/ 2021 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك أو ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض 

اثر فاهم محسن
�����������������������������������������������

اعالن
نظرا لعدم تسديد املقرتض فالح حسن حلو مبلغ القرض 
البالغ 13477624 ثالثة عرش مليون وأربعمائة وس�بعة 
وس�بعون ألف وس�تمائة واربعة وعرشون دينار عراقي 
ق�رر مرصف الرافدين فرع غماس بيع الس�ياره املرقمة 
875 قادس�ية نوع كيا مرتوس بيك اب بيضاء اللون وفق 
قانون تحصيل ديون الدولة املرقم 65 لس�نة 1977 وفق 
الصالحي�ة املمنوح�ة الخاص�ة بمدار الف�روع  لتحصيل 
دي�وان الدول�ة وخ�الل ثالث�ون يوما م�ن تاري�خ النرش 

وستجري املزايدة يف ساحة وقوف سيارات غماس

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن بيع عقار

التسلسل أو رقم القطعة 417 
الجنس ارض دار مع بناءها 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 
املشتمالت ثالثة غرف نوم واستقبال طابقن وصحيات 

الشاغل 
مقدار البيع أربعون مليون دينار عراقي 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف غماس باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف أع�اله العائ�د للراهن ورث�ة محمد جوان 
كص�اب لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن م�رصف الرافدين فرع 
غماس البال�غ 8,500,000 ثمانية مالين وخمس�مائة ألف 
دين�ار عراقي فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل 30 يوما إعتبارا من الي�وم التايل التاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة 
مرصفي�ه ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة 40,000,000 
أربعون مليون دينار عراقي وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

12 ظهرا من اليوم األخر 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

�����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة
العدد 2199 ج/ 2021 
التاريخ 7/ 11/ 2021 

إىل املتهم الهارب عبد الحميد فنجان حسن 
يسكن ذي قار الثورة وحاليا مجهول اإلقامة 

احالك�م الس�يد ق�ايض مكتب التحقي�ق القضائ�ي االول يف 
الس�ماوة عىل ه�ذه املحكمة بموج�ب قرار اإلحال�ة املرقم 
838 يف 19/ 10/ 2021 وف�ق أح�كام املادة 453 من قانون 
العقوبات وبالنظر ملجهولية محل إقامتكم وحس�ب اش�عار 
مختار املحلة املرفق بالدعوى تقرر تبليغكم نرشا بصحيفتن 
محليت�ن بالدع�وى املقامة من قب�ل املش�تكي حاتم كامل 
س�لمان وتعين ي�وم 20 12/ 2021 موع�دا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضوركم ستجري بحقكم املحاكمة غيابيا وفقا 

لألصول 
القايض 

حيدر شاكر حميد
�����������������������������������������������

فقدان 
فقد وصل األمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب 
كت�اب مكتب التحقي�ق القضائ�ي يف قضاء الرميث�ة املرقم 
8978 يف 7/ 11/ 2021 م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 1577 / 2021 

التاريخ 7/ 11 / 2021 
إىل املنفذ عليه مزيد عبد الخالق عبد الحسن  

لق�د تحق�ق لهذه املديرية م�ن خالل رشح املبل�غ القضائي 
وأشعار مختار املحلة هادي الخاقاني املؤرخ 2/ 11/ 2021   
ان�ك مجهول مح�ل إالقامة وليس لك موط�ن دائم أو مؤقت 
أو مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوفة  خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
منفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املح�رر قرار محكمة األحوال الش�خصية يف الكوفة  
واملتضم�ن  بالع�دد 2006/ ش/ 2021 يف 23/ 9/ 2021 
إلزام�ك بتس�ليم االثاث الزوجية للدائنة  نجالء حس�ن رزاق 

وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحامات
�����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة  
العدد 944/ ش/ 2021 

التاريخ 11/7/ 2021 
اعالن

إىل املدعى عليه كاظم فالح كاظم مجهول محل االقامة
أص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 944/ ش/ 2021 يف 
31/ 10/ 2021 وموضوع�ه تفري�ق  املدعية فيها س�عدية 
جعفر رايض وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن رس�ميتن يوميت�ن ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك خ�الل ثالثون يوم�ا من تاري�خ ص�دور القرار يف 
2021/10/31 ويس�قط حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي 
وان قرار الحكم يكتسب بعد ثالثون يوما من تاريخ تبليغك 

القايض 
باسم  يوسف الزيادي

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة
التاريخ 2021/11/8

اىل  / املدعوه / ايمان فالح عبد الحسن 
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة رس�مية عبيد عب�اس طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه )ايمان 
فال�ح عبد الحس�ن ( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

العائدية المبلغ تاريخه رقم الوصل االسماء ت
بلدية 
الرميثة 170000 2017/9/6 1629507 صالح 

حسن علي 1

بلدية 
الرميثة 108000 2018/10/18 1352897

حسن ابو 
خويط 
عبهول

2

بلدية 
الرميثة 504000 2017/10/17 1629909

عبد الحسن 
جميل 
خضير

3
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قبل مواجهة العراق.. أزمة تعصف بمنتخب سوريا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد ترسيبات من اللجنة املؤقتة 
لالتح�اد الس�وري بأنه�ا قررت 
ترسي�ح الجه�از الفن�ي ملنتخب 
س�وريا يف ح�ال ع�دم حصده 4 
نق�اط ع�ى االق�ل م�ن مباراتي 
التصفي�ات  يف  وإي�ران  الع�راق 

املونديالية.
الع�راق  املنتخب�ان  وس�يلتقي 
والسوري يوم الخميس املقبل يف 

العاصمة القطرية الدوحة.
وكشف الترسيب أن اللجنة رتبت 
كل شئ لتس�ليم املنتخب لجهاز 
فني جديد لقيادة الفريق يف كأس 
الع�رب، حي�ث تض�م القائمة 4 
أس�ماء منهم اثن�ني محليني مع 

جهاز فني مس�اعد يت�م العمل عى 
تشكيله خالل األيام املقبلة.

فيم�ا كثفت اللجن�ة املؤقتة باتحاد 
الكرة السوري، اجتماعاتها األسبوع 

امل�ايض، لبحث خط�ة بديلة يف حال 
فش�ل الجهاز الفني للمنتخب األول 
بقي�ادة نزار املحروس، يف مواجهتي 
الع�راق وإي�ران، ضمن منافس�ات 
الدور األخري واملؤه�ل ملونديال قطر 

.2022
وقال مصدر ُمقرب م�ن اللجنة، أن 
اللجن�ة املؤقتة تنس�ق م�ع اللجنة 
املنظمة لبطولة كأس العرب، لتأمني 
تأش�رية الدخول ل��3 مدربني منهم 

اثن�ني محلي�ني، مع جه�از فني 
مس�اعد، يتم العمل عى تشكيله 

خالل األيام املقبلة.
وكش�ف أن فج�ر إبراهيم ضمن 
األسماء املرش�حة لقيادة نسور 
تدريب�ه  فش�ل  بع�د  قاس�يون، 

للمنتخب اليمني.
وكان فجر إبراهي�م قاد املنتخب 
مجموعت�ه  لص�دارة  الس�وري 
بال�دور األول وبالعالم�ة الكاملة 

ثم رحل بعد إقالته.
وكلف االتحاد الس�ابق برئاس�ة 
حات�م الغائ�ب، امل�درب التونيس 
نبيل معلول والذي فش�ل باملهمة 
نزار  باس�تقالته ويكل�ف  ليقدم 
م�ن  يوم�ا   55 قب�ل  املح�روس 
انط�الق ال�دور الحاس�م املؤهل 

ملونديال 2022.
ويحت�ل املنتخ�ب الس�وري املرك�ز 
الس�ادس واألخ�ري باملجموعة األوىل 

بنقطة وحيدة.

»9« منتخبات يف قرعة بطولة غرب آسيا للشباب
               المستقبل العراقي/ متابعة

تسحب اليوم الثالثاء قرعة بطولة غرب 
آس�يا الثانية للش�باب بكرة القدم والتي 
يس�تضيفها االتح�اد العراق�ي بمدينتي 
البرصة وأربيل اعتب�اراً من 20 نوفمرب/ 

ترشين الثاني الجاري.
وتقام مراسم القرعة يف مقر اتحاد غرب 
آس�يا لكرة الق�دم يف العاصم�ة األردنية 
عم�ان، وتش�هد  مش�اركة 9 منتخبات 
هي: الع�راق، األردن، اإلمارات، البحرين، 
لبن�ان،  فلس�طني،  الكوي�ت،  س�وريا، 

اليمن. 
ع�ى  ال��9  املنتخب�ات  توزي�ع  وس�يم 
يف  منتخب�ات   5 بواق�ع  مجموعت�ني، 
املجموعة األوىل الت�ي تلعب مبارياتها يف 
مدين�ة الب�رصة، و4 يف الثانية التي تقام 

منافساتها يف أربيل.
كم�ا س�تكون قرع�ة البطول�ة موجهة 
بحيث يرتأس املنتخب العراقي املجموعة 
األوىل، فيما س�يتواجد منتخب�ا اإلمارات 

وس�وريا ضمن املجموعة الثانية، وتقام 
مباري�ات املجموع�ات بنظ�ام ال�دوري 
م�ن مرحل�ة واح�دة، ويتأه�ل بطل كل 
مجموع�ة إىل املب�اراة النهائية التي تقام 
يف الب�رصة أو أربيل.وعقب قرعة بطولة 
الش�باب، س�يجري اتح�اد غ�رب آس�يا 
مبارشة قرعة تكميلية لبطولة الناشئني 

املقررة يف الفرتة من 5 إىل 15 ديس�مرب/ 
كانون األول املقبل.

وتق�ام البطول�ة بمش�اركة 9 منتخبات 
ب�دالً من 10 بعد اعتذار الكويت عن عدم 
املشاركة وهي: السعودية )املستضيف(، 
البحري�ن، اإلم�ارات، اليمن، فلس�طني، 

سوريا، لبنان، األردن، العراق.

مدرب الكرخ: واثق 
من عبور الكرخ للميناء

سولسكاير حمصن 
ضد اإلقالة

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال املدرب الجديد للكرخ، حس�ن أحمد، االثنني، إن مباراة 
دور ال�32 من كأس العراق املقررة أمام امليناء، تعد اختبارا 

حقيقيا، متمنيا أن يكون العبوه عى قدر املسؤولية.
وأوض�ح أحم�د، يف ترصي�ح صحفي،«ظ�روف الفريقني 
متش�ابهة إىل ح�د كب�ري، وترتيبهم�ا يف ج�دول ال�دوري 
متقارب، كم�ا غريا الجهاز الفني، لك�ن الضغوطات التي 
يعانيه�ا امليناء أك�رب من الضغوطات عى فريقنا، بس�بب 
القاع�دة الجماهريي�ة للمناف�س، التي تضغ�ط من أجل 

تحقيق نتائج جيدة«.
وتاب�ع: »امل�درب الس�ابق رزاق فرحان اجته�د، وقدم ما 
لدي�ه، لكن يف بعض األحيان س�وء الطالع يكون س�ببا يف 
تعثر الفريق، وبالتايل ينتهي املش�وار.. وبكل أمانة الفريق 
يمتلك بع�ض العنارص الجيدة، وبالتايل س�نكمل مس�رية 

املدرب السابق«.
وأش�ار إىل أنه ق�اد مرانا واحدا، قبل التوج�ه إىل البرصة«، 
مضيف�ا: »م�ع ذل�ك ثقت�ي كب�رية يف تج�اوز دور ال�32، 
حيث ملس�ت اندفاعا كبريا ورغب�ة جامحة لدى الالعبني يف 

التدريب، لكرس النحس الذي رافق الكرخ يف الدوري«.
يذك�ر أن مباراة امليناء والكرخ س�تقام اليوم الثالثاء، عى 

ملعب الفيحاء بالبرصة.

برشلونة يقدم تشايف وسط هتافات ضد سان جريمان

نيوكاسل يعلن رسميًا عن مدربه اجلديد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم برش�لونة مدرب�ه الجدي�د، تش�ايف 
هرنانديز، أمام اآلالف من عش�اق النادي 

يف ملعب كامب نو، االثنني.
ووقع أس�طورة برش�لونة، البالغ عمره 
41 عام�ا، عقده الذي يمت�د لعام 2024، 
يف امللع�ب برفق�ة خ�وان البورت�ا، رئيس 
النادي.وقال البورتا، وقد غلبته املش�اعر، 
للمش�جعني خ�الل حف�ل تقدي�م الع�ب 
الوس�ط الس�ابق، ال�ذي رافقت�ه أرست�ه 
»إنه ي�وم تاريخي لربش�لونة.. مرحبا بك 
تشايف«.وقال تشايف للمشجعني »أشكركم 
جميع�ا.. ال أري�د أن تجرفن�ي املش�اعر، 
لك�ن جس�دي يرتعش.. إن�ه أكرب ن�اٍد يف 

العالم، وس�أعمل جاهدا لالرتقاء ملستوى 
الطموحات«.وتاب�ع »برش�لونة ال يقب�ل 
التع�ادل أو الهزيمة، علين�ا الفوز بجميع 

املباريات«.
وواصل »أنا يف غاية الجاهزية واالستعداد.. 
يجب أن نتحى باملس�ؤولية واالس�تحواذ 
عى الكرة وصناعة الفرص، والسعي بكل 
ق�وة.. لدينا مهم�ة الس�تعادة الكثري من 

األمور التي فقدها النادي«.
»الرصامة واالنضباط«

التح�ي  رضورة  ع�ن  تش�ايف  وتح�دث 
باالنضب�اط يف الفريق، كعام�ل رئييس يف 

مرشوعه مع برشلونة.
وق�ال للصحفي�ني »يتعني علين�ا تطبيق 
قواع�د جدي�دة س�تكون صارم�ة، األمر 

ال يتعل�ق بالرصام�ة، بل يتعل�ق باملعايري 
أيضا«.وواصل »عندما كانت لدينا معايري 
وقواع�د واضحة يف غ�رف املالبس، كانت 
األم�ور جي�دة.. وعندم�ا ل�م نفع�ل ذلك، 
س�اءت األم�ور.. ل�ذا نحت�اج إىل النظام، 

يجب أن نتحى باالحرتافية«.واستكمل 
طوي�ل  إىل  متوس�ط  م�رشوع  »إن�ه 
األج�ل، لكننا س�نحتاج إىل العمل بجد 
لتحقي�ق النتائج املرج�وة.. التوقعات 
والطموحات س�تكون عالية، لن نقبل 
أي أعذار«.ووفًقا لصحيفة »سبورت« 
جماه�ري  بع�ض  ف�إن  الكتالوني�ة، 
برشلونة املتواجدة يف ملعب كامب نو، 
هتفت ضد باريس سان جريمان أثناء 
توقيع تش�ايف عى العقد.وكان ليونيل 
مييس، أس�طورة برش�لونة، قد انتقل 
إىل س�ان جريمان الصيف املايض بش�كل 
مجاني، عقب نهاية عقده مع البلوجرانا، 
وذلك بعد 4 أع�وام من رحيل زميله نيمار 

دا سيلفا إىل نفس النادي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نيوكاس�ل يونايت�د، املنافس يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از لك�رة الق�دم، اإلثنني، تعي�ني إيدي ه�او، مدرب 
بورنموث الس�ابق، مدربا جديدا بعقد يمتد 3 سنوات بعد 

رحيل ستيف بروس الشهر املايض.
وقال النادي يف بيان: »يسعد نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيني 

إيدي هاو مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2024«. 
وكان أون�اي إيم�ري، م�درب فياريال هو املرش�ح األول 
لقيادة نيوكاس�ل، لكن املفاوضات انهارت بعدما تمسك 

املدرب بالبقاء مع فريقه الحايل.
ويمل�ك امل�درب اإلنجليزي إي�دي هاو، خربات س�ابقة يف 
الربيمريلي�ج، حيث حقق نتائج مميزة مع بورنموث عى 
مدار املواسم املاضية، قبل هبوطه إىل »التشامبيونشيب« 

بنهاية موسم 2020-2019.

6 ضحايا خلطة نقل مبايب وهاالند إىل ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخط�ط ريال مدريد، لب�دء ثورة جدي�دة يف صفوف الفريق 
خالل املوس�م املقبل، من خ�الل التعاقد م�ع كيليان مبابي 
نج�م باري�س س�ان جريم�ان، وإيرلين�ج هاالن�د مهاجم 

بوروسيا دورتموند.
ووفًق�ا لصحيف�ة »آس«، فإن ري�ال مدريد لم يع�د بالقوة 

االقتصادي�ة الت�ي كان عليها من قبل، لذا ف�إن التعاقد مع 
مبابي وهاالند، يتطلب رحيل العديد من الالعبني البارزين.

وأشارت الصحيفة إىل أن كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال 
مدري�د، مجرب ع�ى التخي ع�ن الالعبني أصح�اب الرواتب 

العالية، باإلضافة إىل العنارص املهمشة داخل الفريق.
وكش�فت أن قائم�ة الضحايا هذا املوس�م، تضم الس�دايس 
إيس�كو ومارس�يلو وإيدي�ن ه�ازارد وجاري�ث بي�ل ولوكا 

يوفيتش وخيسوس فاييخو.
وذك�رت أن رحيل هؤالء س�يوفر 108 ماليني يورو يف قائمة 
الروات�ب، باإلضاف�ة إىل األموال التي يمك�ن الحصول عليها 

مقابل بيع الالعبني أصحاب العقود املستمرة.
وقال�ت »آس« إن ف�رتات االنتق�االت املقبلة يف ري�ال مدريد 
س�تكون س�اخنة، ومن املتوق�ع أن ينتقل معظ�م ضحايا 

املرينجي، إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.

مدة غياب فايت تضاعف مهوم برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م تكد تمر س�اعات ع�ى تويل تش�ايف هرينانديز 
مهم�ة تدريب برش�لونة، حت�ى تلقى الن�ادي نبأً 
جدي�ًدا غ�ري س�ار، يتعلق بالنجم الش�اب أنس�و 

فاتي.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  ذك�رت  فق�د 
الكتالوني�ة، أمس االثن�ني، أن فاتي س�يبتعد عن 

املالعب ألربعة أس�ابيع عى األقل، بسبب إصابة يف 
عضل�ة الفخذ األيرس، وقعت له أول أمس الس�بت 
أمام س�يلتا فيجو.ولم يعلن برش�لونة عن املوعد، 
الذي يمكن أن يكون فاتي جاهزا فيه للمش�اركة 
م�رة أخرى.لك�ن الصحيف�ة قال�ت إنه يب�دو أن 
صاحب ال��19 عاًما، لن يش�ارك يف مباراة فريقه 
أمام إسبانيول بالليجا، يوم 20 من الشهر الجاري، 

وال ضد بنفيكا يوم 23 يف دوري أبطال أوروبا.

ويبذل برشلونة جهودا ملكافحة تعدد اإلصابات 
ب�ني صفوفه، حي�ث يوج�د إىل جان�ب فاتي 9 
العبني آخرين غري جاهزين للمش�اركة، بينهم 

بيكيه وديست وبيدري وديمبي واجويرو.
ويعاني الفريق الكتالوني بشدة يف الليجا، حيث 
يحتل املركز التاس�ع حالًي�ا برصيد 17 نقطة، 
بفارق 11 نقطة عن ريال سوس�يداد املتصدر، 

الذي لعب مباراة أكثر.

مورينيو ينتقد صحفيًا: أنت لست 
ذكيًا أو تتظاهر بذلك

              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د الربتغ�ايل جوزيه موريني�و، املدير 
الفن�ي لروم�ا، أح�د املراس�لني يف املؤتمر 
الصحف�ي ملباراة فريقه أمام فينيس�يا يف 

الدوري اإليطايل.
وخ�رس روم�ا آخ�ر مبارات�ني يف الدوري 
اإليط�ايل أمام مي�الن وفينيس�ا، لترتاجع 

الذئاب إىل املركز السادس برصيد 
19 نقطة.

»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الربيطانية، فإن أحد املراس�لني 
وجه س�ؤااًل ملوريني�و يف املؤتمر 
الصحف�ي، قائ�اًل: »لق�د م�رت 
ستة أش�هر منذ توقيعك لروما، 
هل ستغري أي يشء قمت به من 
حيث االختيارات أو الترصيحات 

أو الطلبات أو أي يشء آخر؟«.
وأج�اب موريني�و: »أنت تحرض 

هن�ا يف كل مؤتم�ر صحفي، لك�ن إما أنك 
ذكي جًدا وتريد أن يعتقد الناس أنك لست 

كذلك أو أنك لست ذكًيا عى اإلطالق«.
وأضاف: »أريد أن أعتق�د أنك ذكي ولكنك 

تحب أن تفعل ما تقوم به اآلن«.
وانس�حب امل�درب الربتغ�ايل م�ن املؤتمر 
الصحفي للمب�اراة عقب اإلجابة عى هذا 

السؤال.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي، اإلثنني، حقيقة اقرتاب أويل جونار 
سولسكاير، املدير الفني ملانشسرت يونايتد، من اإلقالة.

وزعمت تقارير صحفية أن سولسكاير عى أعتاب اإلقالة 
عقب الخس�ارة يف ديربي مانشسرت، كما أن العبي الفريق 
ويف مقدمته�م كريس�تيانو رونال�دو وبرون�و فرينانديز، 

انقلبوا عى املدرب النرويجي.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورتس«، فإن إدارة مانشسرت 
يونايت�د ليس لديه�ا أي خطط الس�تبدال سولس�كاير يف 

الوقت الحايل.
وأش�ارت إىل أن املدرب النرويجي س�يتواجد عى دكة بدالء 
الشياطني الحمر بش�كل طبيعي يف مباراة واتفورد، عقب 

فرتة التوقف الدويل.
وأوضح�ت أن الفوز ع�ى توتنهام يف ال�دوري اإلنجليزي، 
والتع�ادل مع أتاالنتا يف دوري أبط�ال أوروبا، أعادا الهدوء 

إىل قلعة أولد ترافورد.
وذكرت أن يونايتد لم يعلن حتى اآلن عن خليفة إد وودورد 
يف منص�ب املدير التنفيذي للن�ادي، لكن هذا األمر لن يؤثر 

عى منصب املدير الفني للشياطني الحمر.

مدير دورمتوند منتقدًا مالني: دون املأمول
              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د ماي�كل زورك، املدي�ر الريايض لنادي 
مس�توى  االثن�ني،  دورتمون�د،  بوروس�يا 
الهولندي دوني�ل مالني، املنض�م إىل الفريق 

الصيف املايض قادما من آيندهوفن.
وتعاقد دورتموند م�ع صاحب ال�22 عاما، 
تعويضا لرحيل اإلنجليزي جادون سانشو، 

لكنه لم يس�تطع تس�جيل أكث�ر من هدف، 
فيما صنع اثنني آخرين، خالل مش�اركته يف 

17 مباراة.
وقال زورك ع�ن ذلك ملجلة »كيكر« األملانية: 
»مازال دوني )مالني( ال يظهر باملستوى الذي 
كنا نأمله منه، حيث ال يس�بب خطورة عى 
مرمى املنافس�ني، وال يقدم ما هو متوقع.. 
لذا يتوجب علينا العمل معه لتحسني ذلك«.

وكان م�درب دورتمون�د، ماركو 
روزه، ق�د برر ع�دم ظهور مالني 
بمس�توى مميز حتى اآلن، قائال: 

»األم�ر يتعل�ق بعدم اعتي�اده عى 
رسع�ة إيقاع البوندس�ليجا، وكذلك 

الق�وة البدني�ة.. لكن�ه يتحت�م عليه 
أيضا العمل عى لياقته الذهنية، واللعب 

بحيوية عند خسارة الكرة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حممد صالح يبدأ مرحلة التأهيل من اإلصابة
            المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأ العب ال�زوراء محمد صالح مرحل�ة التأهيل من 
اإلصاب�ة، الت�ي أبعدته ع�ن الفريق خ�الل املباريات 
املاضية، وبارش التدريبات بشكل منفرد تحت إرشاف 

طبيب الفريق.
وق�ال صال�ح يف ترصيحات: »املوس�م الح�ايل يعترب 
من أقىس املواس�م عّي، لقد تعرضت لإلصابة بتمزق 
يف العضل�ة األمامية، يف أول مبارياتن�ا بالدوري أمام 
الصناعة، البتعد عن الفري�ق يف العديد من املباريات، 

قبل أن أعود مجدًدا«.
وأض�اف: »ش�بح اإلصاب�ة طاردني من جدي�د أمام 
الكهرباء، لكن لألس�ف تعرضت لتم�زق آخر، وأيضا 
خضع�ت للع�الج واآلن يف ط�ور التأهي�ل وأتمنى أن 
تك�ون آخ�ر اإلصاب�ات وأن تكون العودة ه�ذه املرة 

مختلفة«.
وأشار إىل أن الزوراء فريق كبري ويقدم مباريات جيدة 
والنتائج تؤكد أن الفريق قادر عى املنافسة بقوة عى 
اللق�ب، موضًحا أن�ه قد يعود إىل الفري�ق اعتبارا من 

الجولة العارشة بالدوري.
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امللل مجيل أحيانًانرجسية ورداءة

سعدية مفرحبسمة النسور

كان ظهوره األول عىل الشاشة الفتاً ومبرشاً بمولد ممثل موهوب ال يقّل أهمية 
ع�ن كبار النج�وم، من وزن أحمد زك�ي، محمود عبد العزي�ز، محمود حميدة، 
أحم�د حلمي وغريهم. أحبه الجمهور حينذاك، ملا ظهر منه من تهذيب وتواضع 
وحرص عىل انتقاء األدوار الجادة املتميزة، مثل دوره يف فيلم »الكنز«، حني أّدى 
ش�خصية عيل الزيبق باقتدار كبري، إىل جانب نج�وم المعني يف الدراما املرصية. 
اتهم�ه بعضهم بتقليد أحمد زكي، للش�به يف لون البرشة واملالمح، وقد يكون يف 
ه�ذا االتهام يشء من الصحة. أخذ يصعد س�لم الش�هرة به�دوء وروية، بعد أن 
أثبت موهبته ممثالً يف مسلسالت مرصية عديدة، مثل »نرس الصعيد« و«موىس« 
و«أوالد الش�وارع«، ودور صغ�ري يف »الس�ندريال«. وص�ار اس�ماً مطلوب�اً لدى 
رشكات اإلنتاج، غري أن نقطة التحّول املؤس�فة كانت حني أّدى دور البلطجي يف 
»عبده موته«، وهو فيلم هابط من حيث املضمون والحوار والتمثيل واإلخراج، 
يروج البلطجة بش�كل جاذب لفئة الش�باب املبهورين بقدرة هذه الش�خصية 
عىل النصب واالحتيال واالس�تقواء ع�ىل الضعفاء، ويغّيب قيم الكرامة والرشف 
واملروءة والصدق واحرتام اآلخر. وقد حقق الفيلم انتشاراً شعبياً واسعاً، وشهرة 
كبرية يف مرص والعالم العربي، فأصبح شباٌن يقلدون هذا النموذج السلبي عديم 
األخالق والرتبية، باعتباره مثالً أعىل جديراً باالحتذاء. ويبدو أن هذه الشخصية 
املستفزة راقته، فتقّمصها بالكامل يف تفاصيل حياته الخاصة التي يعّب عنها يف 
لقاءاته التلفزيونية املثرية للتقّزز.أّدى به الهوس بالثروة والش�هرة إىل ترّصفات 
رعن�اء مخجلة ومحرجة، أوصلته إىل ردهات املحاكم، مش�كّواً عليه يف أكثر من 
قضي�ة، أكثرها تراجيدية قضية الطيار امل�رصي الذي قىض كمداً، بعد أن خرس 
وظيفته بسبب تهّور املمثل الذي أحرجه خالل رحلة جوية كان عىل متنها، حني 
أخذ املفتون بنفسه يلتقط الصور ومقاطع الفيديو من قمرة القيادة، ما يشكل 
مخالفة لقوانني الطريان الصارمة، وبذلك أوقع الطيار يف ورطة حقيقية كلفته 
مص�در رزقه. وحني قضت املحكمة بتغريم املمثل بمبلغ تعوييض للطيار، ظهر 
يف فيديو سمج وهو يرمي الدوالرات يف البكة، ويبتسم أمام الكامريا ببالهة، ولم 
ُيبِد أي مش�اعر ندم أو تعاطف مع العائلة، حني ذيوع نبأ وفاة الطيار الضحية. 
وفقد املمثل، عىل إثر الحادثة كثرياً من رصيده، وهاجمه جمهور كبري، منتقدين 
ترصفاته غري الس�وية. وألن الرداءة هي عنوان املرحل�ة، فإن أغاني الراب التي 
قّدمها برفقة نجوم غناء عامليني، ولم تبتعد مضامينها عن الس�طحية والعنف 
واالس�تعراض الغبي، حققت أعىل نسب مش�اهدة، ما زاد يف غروره الذي وصل 
ب�ه إىل إط�الق أغنية »نم�ب ون«، معتباً نفس�ه فيها نجم م�رص األول، ما أثار 
حنق الزمالء وسخرية العقالء من املتلقني غري املخدوعني بهذه الظاهرة. جديد 
حماقات�ه كان يف حف�ل يف الس�عودية، حني قّرر، لس�بب ال يعلم�ه اال الله، رّش 
ش�واال من الدوالرات ع�ىل جمهوٍر ُيفرتض أنه أدرك حج�م اإلهانة التي ينطوي 
عليها سلوٌك فجٌّ كهذا. وحني التدقيق يف لغة الجسد الذي يرّص عىل إظهاره شبه 
عار، أسوة بنجوم يف الغرب، من دون أي اعتبار الختالف الثقافات، فمن السهل 
االس�تنتاج أننا بصدد ش�خص ُمحَدث نعمة، مصاب بلوثة اس�تعراض لجسده 
وثروته من س�يارات فارهة وقصور باذخة، مريض كالس�يكي بالنرجسية، لم 
تزده الشهرة إال جهالً وضحالة وأنانية وانعدام حساسية، ما يؤّكد أنه يف حاجة 
عاجل�ة إىل ع�الج نف�ي حثيث. أما جمهوره م�ن املتابعني، ف�ال أمل يف إصالح 

ذائقتهم، حيث الرداءة سيدة املشهد لشديد األسف.

أال تش�عرين باملل�ل من العم�ل يف الكتابة؟ س�ألتني صديقة تعرفن�ي جيداً منذ 
ثالث�ني عاماً، وتع�رف أن الكتابة وعواملها هي مجال عم�يل ومحتوى هواياتي، 
يف كل أنواعه�ا وصورها تقريباً. وتعرف أنني أعمل يف الصحافة منذ كنت طالبًة 
عىل مقاعد الدراس�ة الجامعية، وبالتأكيد تعرف تماماً مدى شغفي الكبري بهذا 
العم�ل الذي ل�م أزاول غريه، وه�ذه الهواية التي ال تع�ادل أهميتها لدي هواية 
أخرى، عىل كثرة هواياتي وتنوعها وتقلّباتي الزمنية بينها، مرحلة بعد مرحلة، 

فكل الهوايات متحّولة، لكن الكتابة ثابتة.
كان س�ؤالها ال�ذي بدا يل معتاداً، يف ختام حديٍث طوي�ل بيني وبينها عّما فعلته 
بن�ا جائحة كورونا، وأثرها يف أعمالن�ا وحياتنا كلها. كنا قد اتفقنا عىل أن األثر 
ال�ذي تركته هذه الجائحة كبري جداً يف األعمال املكتبية، وكما يتعلق بها، ومنها 
الصحاف�ة الثقافية التي كانت دائم�اً نصيبي الصحايف. ومنها أيضاً وظيفتها يف 
التدري�س األكاديمي يف إحدى الجامعات. ال. ال أش�عر بامللل، ألنني ال أحب عميل 
وحس�ب، بل أعتبه ش�غفي األكب يف هذه الحياة، وأنت، ي�ا صديقتي ورفيقة 
رحلت�ي، تعرفني ذل�ك جي�داً. ال أدري إن كان�ت صديقتي قد اقتنع�ت بإجابتي 
الرسيع�ة والتقليدي�ة بالنس�بة إليها أو ال، خصوص�اً أنها س�معتها مني كثرياً 
ويف مفاص�ل متع�ّددة من رحلتن�ا املش�رتكة. ويف كل مرّة تس�معها مني كانت 
تعلّق بما يش�به املوافقة كزاد لالس�تمرار يف رحلتنا املش�رتكة، لكنها هذه املرّة 
ب�دت غري مقتنعة به�ا كثرياً، ربما ألن اإلجابة أتت يف خت�ام حديثنا الطويل عن 
املصاعب واملش�كالت التي م�ّرت بنا أخرياً.غرّيت صديقت�ي مجرى الحديث بعد 
ذلك برسعة، من دون أن تسرتسل كما كانت تفعل يف املرّات السابقة يف الحديث 
ع�ن بداياتها وبداياتي يف أعمالنا وهواياتنا. من الواضح أنها كانت تعيش مللها 
الخاص أيضاً، وإن كانت ال تريد االعرتاف به أمامي، ما دمت متجلدة وثابتة عىل 
اإلجابة القديمة. لكن س�ؤال امللل بقي، هذه املرّة تحديداً، عالقاً يف ذهني، حتى 
بعد انتهاء الجلس�ة وانرصاف كّل منا إىل ش�أنها الخ�اص! عدت إىل إجابتي عن 
س�ؤالها الحقاً، ال ألتأكد منها وحس�ب، بل أيضاً ألنني ش�عرت فعالً بتقليديتها 
الخارج�ة عن س�ياق ما نحن فيه من تغريات كبى أملّ�ت بنا جميعاً تحت ظالل 
الجائحة الكونية، وتغرّيات أخرى أملّت بي ش�خصياً، تحت وطأة العمر املنرصم 
والخس�ارات البرشي�ة وغري البرشي�ة التي توالت ع�يّل يف الس�نوات األخرية. يف 
إط�ار مراجعة اإلجابة عن س�ؤال املل�ل من العمل ومن الكتاب�ة وما بينهما من 
ممارسات تشبههما وتتعلق بهما، اكتشفت أنني كنت دائماً أحتال عىل شعوري 
بذلك امللل انتصاراً لعميل ولهوايتي، ربما ألنني أنظر إىل امللل تلك النظرة السلبية 
الش�ائعة، من دون أن أفس�ح لنفي، ولو فجوة، الكتش�اف إمكانات أخرى له 
قد تكون إيجابية. امللل، عىل س�بيل املثال، هو دافعن�ا دائماً إىل التجّدد يف الحياة 
والبحث عن أس�اليب وطرائق مختلفة لعيش�ها وفق م�ا نحّب وما نرىض، وهو 
نفس�ه وقودنا لالستمرار يف الدهشة ومحاولة االكتشاف. ولو تعّمقنا يف معرفة 
أصل االخرتاعات واالكتش�افات الفردية، لوجدنا أن للملل دوراً كبرياً يف الوصول 
إليه�ا. ويف البح�ث عن معنى امللل، نكتش�ف أن ال معنى مح�ّدداً يمكن أن يؤّدي 
الغرض، وإن كان الش�عور املتولد منه يكاد يكون مش�رتكاً لدينا جميعنا، نحن 
البرش. إنه الحالة التي تشعرنا بأننا عىل وشك املوت إن استسلمنا له، وأن حياة 
أخ�رى جديدة بانتظارنا إن عملن�ا عىل ركوب أول رحلٍة متاح�ٍة ملغادرته. امللل 

جميل إذن بهذا املعنى، وإن لم نعرتف بذلك دائماً!

حلامية عينيك.. هذه هي املسافة اآلمنة عن الشاشة!

 يدرك معظمنا أن مواجهة الشاشة لفرتات طويلة يمكن 
أن يتس�بب يف إجهاد العني، لكن أنم�اط الحياة الحديثة 
تتطل�ب االس�تخدام املس�تمر للحاس�وب واالعتماد عىل 

الهواتف الذكية
فق�د قّدم خ�باء الصحة بعض النصائح لإلرش�اد حول 
كيفي�ة الحفاظ ع�ىل نضارة رؤيتنا حتى أمام الشاش�ة 
بم�ا يف ذلك الحاس�وب والتلفاز وحت�ى الهواتف الذكية، 
وف�ق موق�ع NANYANGOPTICAL املختص باملقاالت 

الطبية والصحية.
يس�تخدم معظمنا الحاسوب يف عمله اليومي، فاملسافة 

املثالية إلبعاد أعيننا عنه هي 51 إىل 101 س�م. وس�يجد 
معظم األشخاص أن مس�افة ترتاوح بني 51 إىل 65 سم 

مريحة ولكن األمر مرتوك لك، طاملا أنها ضمن النطاق.
أم�ا عن الجلوس قرب التلف�از، فقد اقرتح الخباء حيلة 
بس�يطة يجب تذكرها عند إبعاد أنفسنا عنه، وهي أخذ 
عرض�ه الخ�اص بك ورضب�ه يف 1.5 م�رة والحاصل هو 

املسافة اآلمنة عنه.
عىل س�بيل املث�ال، إذا كان ع�رض التلفزيون 32 بوصة، 

فابحث عن مكان مريح عىل بعد حوايل 48 بوصة.
أما النصيحة األخرى امل�وىص بها من قبل الخباء، فهي 
مش�اهدة التلف�از بزاوية ع�رض 30 درج�ة. لكن تذكر 
الجلوس بالقرب منه ال يس�بب إجهاد العني فحسب، بل 

يؤثر أيضاً عىل عمق رؤيتك بشكل كبري!
لق�د اعتدن�ا ع�ىل الهوات�ف الذكية لدرج�ة أنن�ا بالكاد 
نس�مع من يطلبون منا إبقاء أعيننا عىل مس�افة معينة 
عند مش�اهدتها، عىل عكس أجه�زة الكمبيوتر وأجهزة 

التلفزيون.
مع ذل�ك، يكم�ن خط�ر اإلرضار برؤيتنا فاملس�افة بني 
أعيننا وشاش�ات هواتفنا الذكية مهمة، حيث يمكن أن 
تؤدي املس�افات القص�رية إىل زيادة الطلب عىل تنس�يق 
الرؤية ما يتس�بب بإجه�اد أعيننا. ووف�ق الخباء، فإن 
املس������افة الصحية إلبقاء هواتفنا الذكية بعيدة هي 

41 إىل 46 سم.

فوائد غري متوقعة للربد.. قد تفاجئك حقا!
م�ع بداية فص�ل الش�تاء وانخف�اض درج�ات الحرارة 
خصوصاً يف س�اعات الليل، فإن أهم يشء يدور يف أذهان 
معظ�م الناس هو إيجاد طرق للش�عور بالدفء، لكن ما 
ال يعرف�ه البع�ض أن قليالً من البودة ق�د تضيف فوائد 

جمة.
فقد أفادت دراس�ة حديثة بأن التكّيف مع البد يمكن أن 
يكون مفيداً أيضاً لصحتك، مع فوائد ترتاوح من التحكم 
يف ال�وزن إىل تحس�ني الصح�ة العقلي�ة وصح�ة أفضل 

للجهاز املناعي.
ووجدت دراس�ة أجري�ت يف هولندا أن األش�خاص الذين 
أمض�وا وقت�اً يف غرف�ة ترتاوح درج�ة حرارته�ا بني 15 
و16 درجة مئوية ملدة 10 أيام زادوا من نش�اط الدهون 
البني�ة )brown fat( لديهم وحرقوا املزيد من الس�عرات 

الحرارية.
كذلك، قىض املتطوعون يف التجربة س�ت س�اعات يومياً 
يف البد، لكن القائمني ع�ىل البحث قالوا إنه ربما يمكنك 
التخلص الس�عرات الحرارية دون الحجة لقضاء كل ذلك 

الوقت.
وأضاف�ت الدراس�ة أن�ه كلم�ا زاد الوقت ال�ذي يقضيه 
األشخاص يف البد، قل شعورهم به، الفتة إىل أنه وبمجرد 
أن يتكيف املتطوعون مع درجات الحرارة الباردة، وجدوا 

الغرفة الباردة دافئة ومريحة.
ويف موازاة ذلك، توصلت دراس�ة جديدة بقيادة س�وزانا 

س�وبريج من جامعة كوبنهاغن إىل أن الس�باحني الذين 
اعت�ادوا الس�باحة يف املي�اه الب�اردة يحرقون س�عرات 
حرارية أكثر م�ن هؤالء غري املعتادين عىل املياه الباردة، 
م�ا يش�ري إىل أن تدري�ب الده�ون البنية يجعله�ا تعمل 

بكفاءة أكب.
إال أن الدراس�ة لم توضح بعد مدى ارتباط ذلك بالتحكم 
يف الوزن، ويرجع ذلك جزئياً إىل أن السباحة يف املاء البارد 
تميل إىل أن تكون قصرية نسبياً، لكن أحد املؤرشات لحرق 

السعرات قد يكون شعورنا بالجوع بعد السباحة.
وقد تكون األش�كال األخرى من التماري�ن يف البد طرقاً 

أفض�ل لحرق الس�عرات الحرارية، فقد ثب�ت أن امليش أو 
الجري أو ركوب الدراجات يف البد يحرق سعرات حرارية 

أكثر من فعل اليشء نفسه يف الطقس األكثر دفئاً.
وعىل عكس التأقلم التدريجي مع غرفة أكثر برودة، فإن 
الدخ�ول يف املاء الب�ارد يمثل دائماً صدمة للجس�م حيث 
يبد الجسم يف املاء برسعة أكب بكثري مما يبد يف الهواء، 
وي�ؤدي الفق�د الرسيع للح�رارة من الجلد إىل اس�تجابة 

التخلص من هرمونات التوتر عب السطح.
وتم ربط هذه الصدمة القصرية والحادة بفوائد متعددة، 

بما يف ذلك نظام مناعي أكثر صحة، وفق الخباء.
يف سياق متصل، وجدت إحدى الدراسات أن االندفاع األويل 
لألدرينال�ني رسعان ما أعقبه زي�ادة يف املواد الكيميائية 
املضادة لاللتهابات يف الدم، ما قلل من االستجابة املناعية. 
وبعد ذلك، عند حقنها بجزء صغري من البكترييا، لتحفيز 
االس�تجابة املناعية، كان لدى األشخاص املعرضني للبد 
أع�راض أقل وحمى أقل من األش�خاص الذين لم يغمروا 

أنفسهم يف املاء البارد.
وكذلك، كش�فت دراس�ة منفصلة، مع أكث�ر من 3 آالف 
متطوع، أن أولئك الذين أنهوا االستحمام بماء دافئ ملدة 
30 إىل 90 ثاني�ة وأنه�وه باملاء البارد كل يوم ملدة ش�هر 
أقل احتماال بنس�بة 30% ألخذ إج�ازة مرضية من العمل 
مقارن�ة بأولئك الذين توقفوا عن العم�ل بعد أخذ حمام 

باملاء الدافئ فقط.

تعمل منصة واتساب عىل تطوير ميزة »املجتمع« الجديدة لتطبيقاتها والذي 
قد يرجح أن تكون مختلفة عن التطبيقات الحالية للمجموعات.

فق�د ج�اء اإلص�دار التجريب�ي م�ن واتس�اب v2.21.21.6 م�ع العديد من 
السالس�ل الجديدة التي تش�ري إىل ميزة قادمة تس�مى املجتمع، وفق موقع 

البوابة العربية لألخبار التقنية.
وتعد هذه السالسل إضافات جديدة إىل املنصة، ما يشري إىل العمل عىل ميزة 
مجتمع جديدة. ومن مظهرها قد تتش�ابه ميزة املجتمع إىل حد ما مع ميزة 

املجموعات الحالية أيضاً.
إىل ذلك، يبدو أن ميزة املجتمعات تمنح مسؤويل املجموعة مزيداً من السلطة 

عىل املجموعات.
ويتضمن ذلك القدرة عىل إنش�اء مجموعات داخ�ل مجموعات، وقد يتمكن 
املس�ؤولون من دعوة مستخدمني جدد عب رابط دعوة املجتمع ومن ثم بدء 

مراسلة األعضاء اآلخرين.

ميزة جديدة من واتساب.. دردشات 
مجاعية هبذه اخلصائص

 تعت�ب املك�رسات من األطعم�ة املحببة ل�دى غالبية الناس، وذل�ك لتنوعها 
وطعمه�ا اللذيذ خصوصاً عندم�ا تكون مملحة ومحمصة بش�كل جيد، إال 
أن بع�ض خ�باء الصحة حذروا من أرضارها يف ح�ال حرضت بطريقة غري 
صحيح�ة. فقد أعلن الدكت�ور أرتيوم ليونوف، اختص�ايص التغذية الرويس، 
أن املكرسات تصبح ضارة للجس�م إذا لم تنقع قبل تناولها. وأش�ار الخبري، 
يف حدي�ث صحفي، إىل أن »الجوز واللوز والفس�تق والكاجو مفيدة للجس�م 
لتجديد الطاقة وتحس�ني عمل القلب واألوعية الدموية. ولكنها ترض الجسم 
إذا لم تس�تخدم بصورة صحيحة«.  إىل ذلك، كش�ف أنها تحتوي عىل العديد 
من العنارص املعدنية الدقيقة واأللياف الغذائية والبوتينات، مش�رياً إىل أنها 
يف نف�س الوقت تحتوي عىل مواد تكبح نش�اط اإلنزيم�ات. يف املحصلة، أكد 
الخبري الرويس أنه عند تنقيع املكرسات باملاء تعود جميع املواد املغذية فيها 
إىل الحالة النش�طة التي يس�تفيد منها الجسم. وأوضح أن املكرسات تصبح 

أكثر فائدة عند نقعها باملاء مدة 6-8 ساعات قبل تناولها.

احذروا أكل املكرسات قبل نقعها.. 
هذا ما تفعله باجلسم

كشف ميزة »تنصت« يف آيفون تثري جدالً واسعًا
 أش�علت ممثل�ة بريطاني�ة وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي بعد أن كش�فت أن أجهزة آيفون 
يمكنها مس�اعدة األشخاص عىل االستماع إىل 

املحادثات التي تحدث عىل مسافة 15 مرتاً.
فإليزابي�ث هينس�رتيدج التي اش�تهرت بدور 
»مارفيل�ز  الدرام�ا  يف  س�يمونس«  »جيم�ا 
إيجينت�س«، ُصدمت الكتش�افها ميزة »اليف 
ليس�ني« من أب�ل التي تتيح س�ماع ش�خص 
يتح�دث ع�ب غرف�ة مختلفة، وف�ق صحيفة 
»دي�يل ميل«. وت�م تصميم املي�زة، التي يمكن 
الوصول إليها من خالل زر األذن والسماعات، 
كأداة مساعدة عىل السمع. غري أن هنسرتيدج 
عرضت مخاوفها من اس�تخدامها ل�«أغراض 
رشيرة«. وقالت خ�الل فيديو عب »تيك توك« 
كش�فت في�ه هذه املي�زة: »إذاً، نح�ن جميعاً 

جواسيس اآلن؟!«. يشار إىل أن هذا االكتشاف، 
ال�ذي انت�رش برسع�ة، إذ حص�د الفيديو 3.6 
مليون مش�اهدة من�ذ تحميله ع�ىل اإلنرتنت 
األربعاء، أثار جدالً واس�عاً وموجة من الردود 
املختلف�ة. فكت�ب أحده�م: »مس�ار فوضوي 
كامل من الزيجات والعالقات املحطمة يبدأ بعد 

دقائ�ق«، فيما أضاف الثان�ي: »أحاول معرفة 
مدى مسافة 15 مرتاً«. وأوضح مستخدم ثالث 
التايل: »عليك أن تقرر مس�بقاً ما إذا كنت تريد 
حقاً س�ماع ما ُيقال، أم ال«. وبحس�ب موقع 
رشك�ة أبل، يمك�ن أن تس�اعدك مي�زة »الف 
ليسني« عىل س�ماع محادثة يف غرفة صاخبة 
أو س�ماع ش�خص يتحدث ع�ب الغرفة. كما 
يحول اإلعداد جهاز آيفون إىل ميكروفون بعيد 
يرسل الصوت إىل املساعد السمعي يف الجهاز. 
وإذا كنت عىل مس�افة أمتار م�ن هاتفك، فال 
يزال بإمكانك االستماع للصوت عب سماعات 
الرأس الالس�لكية أو أجهزة الس�مع، حس�ب 
نطاقها. كذلك يمكن تنش�يط امليزة باالنتقال 
إىل اإلع�دادات، ثم إلمكاني�ة الوصول، وتحديد 

»إم إف آي هريينغ«.

 ال ش�ك أن اللح�وم له�ا العديد م�ن الفوائد 
أن�واع  أه�م  تعت�ب  إذ  لإلنس�ان،  الصحي�ة 
البوتينات الحيوانية التي يحتاجها الجسم، 
كم�ا تحتوي عىل عنارص غذائية مهمة، مثل 
الحدي�د والزن�ك والس�يلينيوم، وفيتام�ني أ، 

وفيتامني ب12، وفيتامني ب بأنواعه.
غري أن للحوم مخاطر صحية محتملة أيضاً. 

الصح�ي،   »healthdigest« موق�ع  فوف�ق 
يعرّض�ك اس�تهالك اللح�وم النيئ�ة لخط�ر 

اإلصابة بأمراض منقولة بالغذاء.
فرغم أن معظم الناس يعرفون كيفية طهي 
الطعام جيداً لتجنب اإلصابة باألمراض، لكن 
ه�ذه الجراثيم يمك�ن أن تنترش يف الجس�م 
بط�رق أخ�رى عن�د نق�ل اللح�وم النيئة إىل 

الشواية أو الفرن أو املقالة.
وبحس�ب »healthdigest«، من املهم غس�ل 
الطب�ق ال�ذي يحتوي ع�ىل امل�واد النيئة عىل 
الفور. فإذا ُوضع اللحم املطبوخ عىل س�طح 
كان يحتوي عىل لح�م نيئ مؤخراً، يمكن أن 
تنت�رش البكتريي�ا يف الطعام املطب�وخ، وهو 

خطأ كارثي ال ينتبه له الناس!

أحذر.. خطأ كارثي ال ننتبه له عند طهي اللحوم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


